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ışı kat bir safhaya girdi. 
~--------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------. --

P.tuhalefetin de şeraiti, adap 1 
le erkanı vardır. Bunlara ria
Yet etmemek yüzünden zarar 
lÖren yalnız muhalefet değil, 
llıerrılekettir. 

irtişa davasında ·Ankara ceza 
mahke.mesinin bir kararı 

lstanbuldan dava ile Karara göre 
kişinin mevkufen muhakemeleri 

alakadar beş 
icap: ediyor 

. F' ena muhalefet, memlekette 
1'.Yıııi terbiyenin inkitafına ma 
~ı olur. Ali.kadarlar; bu haki
•ti unutuyorlar, onu görme
llıezliğe geliyorlar. Bu itibarla 
~rutiyet ve cümhuriyet devir 
le,;hdeki feci tecı·übelerden kan 

h ıtıiıallera!en sonra halkın mu" 

~efete kartı duyduğu infiale 
~vermek lazımdır. Yazık ki, 
h beat fırka tecrübesi bile mu
ifefeti itidale, intibaha, aklı
ltliıne sevkedemedi. Bunun te
lalıürlerini, muhalif gazetele

rirı neşriyatını görüyoruz. Bu 
~''riyatta yalnız mübalağa ile 
ır,de olunan haberler değil, 
~kayıp sayılacak isnatlar, ~~-

Bunların istinabe ile ifad~lerinin alınması ve ikametgaha 
raptedilmeleri bildirildi.. 

ANKARA 17 (Telefon) -- • ' .,...,. beş zatın istinabe suretile ifa-
Jrtişa meseİesinden Ankara delerinin alınmasına Ye kendile 

rinin ikametgiha raptedilecek-

ıılar da vardır. Küçük polıtı-

~- oyunlıın; devletin şerefine, 
111errıJeketin menfaatine doku
~icak bir hududa varınca tam 
llıi.naai le ihanet olur. 

müstantikliği ile müddei umu-

milği arasında çıkan noktai na 

zar ihtilafı üzerine, ceza mah-
kemesi riyaseti serdettiği mü

taleada müddei umumiliğe hak 

vermiştir. 

1 htilaf noktası barıt meseli' 
snin birinci safhasında ismi ge 

çen bet zatın tecil kanunundan 

istifade edip edemiyeceği idi. 

lerine karar ve~mi§ ve bu hu
susun temini için İstanbul adli
yesini haberdar etmiştir. 

Bu ifadelerin alınmasını mü
~eakıp, karar hakimliği mesele 
nakkında kararını verecektir. 

İki gün evvel bir sabah ga
ltteıinde kocaman harflerle 
lôyle bir başlık gördük: 

Do&yada ismi gt:çen memurla 
rın bu karar üzerine muhake
melerinin mevkufen cereyanı 
kanun iktizasıdır. Bundan ma
da, Meclisi alakadw eden bir 

Ceza mahkemesi riyaseti bu ze Ankara miiddeiumumisi hmus için Adliyenin Millet 
vatın mezkUr kanundan istifa- Ekmel Bey · Meclisini, bir tezkere ~öndere-

92,000 liraya bir seyahat! 

~ 8u gazetenin uydurduğu bir 
r ibere göre Avrupa Birliği kon 
"ansına iştirak için Cenevre

:." Riden Hraiciy~ Vekili T ev
l~k RüftÜ Beye doksan iki bin 
!::ılık avans verilmiş!.. Söy
~· eye lüzum yok kr, gazete· 

deedemiyec:ekleri mütaleas•~.da 1 I~ .m.ucibince Ankara müstan- ı r~~· ~eyfi~etten haberdar etme 
olduğunu bildirmiştir. Bu muta tıkliğı, İatanbulda bulunan bu sı ihtımah de vardır. 

ırı \'erdiği bu haber, açıktan 01ia bir yalandır. Böyle bir 

---------··- ........ -·-... ·-···-·· .. "···················-············-
Doktorların Ankara 
teşebbüsleri ne oldu? 

Garip macera 
Bir türle kızının başından 

geçenler 

l ZMiR , 16 ( Hlısusi) - Bir kaç 
gün evvel buraya Rodoıtan isminin 

lın tahkiki ve avans ınikdarı- J d d 
1 ııııı anlaşılması bir gazete için Dün gelen hey et azası s r e i en 

' 11 kolay bir şeydir. Fakat mak 

Emine olduğunu 

söyleyen, fakat 

hic tiirk e bilme
yen bir "" gel
mi~ti. İtalyan pa

saportu ile seyahat 
eden bu kızdan 

~· ı hakikatin tenviri değil, fi- İtirazlann 
la

1

~1:7;u~:~~ş!::~ıaı:z~.::i ~: haklı görüldüğünü söylüyorlar 
~ğu bu haberi verdikten sonra Doktorların kazanç vergileri 
ınagojiye başlıyor: hakkındaki temenniyatını bil-

d l - Bu tasarruf zamanında dirmek üzeıe Ankaraya giden 
/kaan iki bin lira gibi bir har- heyet dün avdet etmiştir. Etib 

1 •alıa lüzum var mı? ba muhadenet cemiyeti idare 
l ~ _ Hesabın bu kadar geniş heyeti dün akşam içtima ede
~lulınasına sebep nedir? rek heyet tarafından verilen 

izahatı dinlemiştir. 
) 3 - Hariciye Vekili bu se- Heyet azasından Dr. Fah
' •lıatinde bu kadar paraya de- reddin Kerim Bey bir muharri 
Rtr b' . d 1 ır ış var mı ır. rimize bu hususta şu ma Gmatı 

1
8una benzer ve adi politika- vermiştir: 

Dr. Fahrcttin Kerim Beg 

Cı 1kla bir şey kazanacaklarını - Ankarada Başvekil Paşa, 
~~anların hallerine acınır. Ef- Sıhhiye, Maliye vekillerini ve 
h 'rı umumiye, kendisine kartı alakadar meb'uslan ziyaret et 
ti ı.ı kadar hürmetsizlik edenle- tik. Heyetimiz temas ettiği ma 
a ergeç mutlaka mahküm eder. kamat tarafından büyük bir 1 yannamelerinde hakiki mikdarı 
lına şüphe yoktur. hüsnü kabul görmüftür. Dok- ketmettikleri tarzındaki neşri-

1 İşin hakikati ise ıudur: Av- torların dertlerini uzun uzadı- yat varit değildir. Hiç bir Türk 
ı?Pa seyahati için Hariciye Ve- ya dinlediler. Bir hafta sonra tbö~~ilbinin hakikatib' gihzleykerek 
~ıı· .. . d k k Y e nameşru ır are ette 
>. 111e ve refakatinde bulunan m;ıliye encumenın e azanç a b J • t h · t • ..,. . : h u unacagını a mın e mıyo-
d tlara verilen avansın mikdarı nunu müzakere edılırken, eye ı·um. Esasen Ankaradaki te-
tksan bin değil, on bin lira- timiz tekrar Ankaraya giderek maslarımızda da bize böyle bir 

1 
ır. Muhı:lif gazete bire on ka- bu temenniyatımızı izah edece ihsas vaki olmamıştır.,, 
~tıık yalan söylüyor. Binaena- ğiz. Esas itibarile anlaşılma- Diş tabipleri de .• 
~Yh Hariciye Vekilinin harci- mış bir nokta kalmamıştır. He Türk diş taı.:pleri de kaıanç ver-

lır, bu gazetenin dediği gibi kimlerin haklı ve meşru temen gisi hakkında teşebbüsatta bulunma 
:~İf tutulmuş değildir. Bun- niyatı hüsnü suretle telıikki e- ğa karar vermiılerdir. Bunun için 
,~ıı başka hiç bir memlekette dilmiş ve müzakeratta nazarı 20 Haziran pazar günü cemiyetin 
•r liariciye Vekilinin veya bey itibara alınacağı vadedilmiştir. Tünel civarındaki merkezinde fev-

~el' k Bazı doktorların kazanç be- kalade bir kongre aktedeceklerdir. 
ltıilel konferanslara iştira 

!~eıı heyetlerin hizmet ve me- l-l-k-.~---b-,--·--
~~İa.i, aldıkları para mikdarile l me USUn 
ıt.~ulrnez. Bu düşünce pek ipti mazbataları 
r 1 ınuhitlerde yer bulur. Siya-

~ke~ahat ve temaslardan mem Encümen mazbatala
I etın istifadesi derecesi; her 
~d~n evvel Türkiyenin bey- rın tasdik 
~ 1 ıııılel vaziyetine, dünyadaki edilmemesini istedi 
'ltııırrıı şeraitin imkanına, seya 
~l \'e konferanslara ittirak e
~Ierin şahsiyet ve kabiliyet
lı ile bağlıdır. Eğer muarızla
litı tenkidatı bu mevzulara tah 

1,' edilse idi, ciddi bir münaka
~ Yk• İmkan verilmiş olurdu. 

ANKARA, 17 (Telefon) - Maz
bataları tekkik encümeni iki Kütah
ya meb'usunun mazbatası hakkında 
kararını vermek üzeredir. Muallel 
görülen bu mazbataların tasdik e
dilmemesini encümen, hey'eti umu
miyeye teklif etmittir. 

Bina iratları 
• • 

vergısı 

Kanun layihası Mecliı 
azalarına 

tevdi olundu 
ANKARA, 17 (Telefon) - Bi. 

na iratları vergisi layihası bugün 
Meclia azalarına tevdi olunmuıtu~. 

Liyihanm aldığı son şekli evvelce 
bildimıiıtiı:ı. 

2abıta -üphe et· 
' miş ve bir terce· 

man vasıtasıyla a 

lman ifadesinde 
şöyle hazin bir hi· EMiNE H. 
k3ye öğrenilmiştir : 

- Ben Istanköyülü muhacir Ali 
Ef. nin kızıyım. Küçük Y•tta iken 
babam ölmüttü. Bende Cizvit mek
tebine gidiyordum. Mektebi bitirdi
ğim zaman I zmirde Yunan itıali 
vardı. Cizvit rahibeleri beni Vene
diğe götürdüler. Orada, kadınların 

idare ettiği bir Koleje gönderdiler. 
Orada da okudum ve zamanla 

Türkçemi kaybettim. Cizvitler Türk 
lük ve dilimi kaybettirmek için her
!eyi yapıyorlardı. Ben mukavemet 
ettim. (Birino Kanoni) isminde bir 
ltaıyanla evlendirmek i.tediler. Onu 
da reddettim. Şimdi lzmirde Çeşme
de bulunduğunu zannettiğim karde
tim Veliyi bulmıya ve yanında otur 
mıya ı:eldim. 

Emine Hanım, İzmir palas oteli .. 
ne inmiştir. Türkçe bazı kelimeleri 
tamamen unutamamıı, tuhaf bir ıi
ve ile sö~ arasında bunlan karııb· 

rarak söylüyor. Hükumet tahkikat 
yapmaktadır. 

İzmirde talebe yurdu 
lZMIR, 16 - Bu sene leyli -k

tep kadroları dardır. Halbuki mer
kezde ve kazalarda ilk tahsilini bi
tiren ilk mektep talebesi, orta tedri
sat tahsili için lzmir'e akın edecek
lerdir. Bunların ekserisi leyli olmak 
ihtiyacındadır. 

Bu cihet nazarı itibara alınımı, 
gelecek çocuklar için talebe yurdu 
teıkili dütünülmüıtür. Bu münase
betle bir komite teılril edilmittir. 
Komite faaliyete geçmittir. Yurt 
menfaatine bir ıarden parti tertip 
edilecektir. 

IHlll 1111111111111111111111ın11111llllU1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

= Ziraat Bankası ma- ~ 
Müftülükte 

Son teşkilatta kadro 
nasıl daraldı? 

il 1stanbul müftülüğü muhase- ; aşlarında tenzilat ==_ 
be tetkili.tı lağvecHdii{i cihetlı: = 
müftü ve der- r . ~ · :: M 

• 

siam maşları ., ~ ülhak bütçelerle idare edilen = 
deherdarlık - - d ) i! 
ça verilecektir ~ aire erde maaşlar indirilecek ~ 
Fakat henüz S S 

~ = emri gelmedi- ;;; Ankara 17 (Telefonla) - Devlet baremile mütenaz1,. §E 
ğinden maaş - bir vaziyet hasıl etmek gayesile mülhak bütçelerle idaı·e:; 
verilememiştir ı. =-=· edilen dairelerde bu ~ene barem tatbik edilirken eski ma- ::; 

Müftülük f aşlaı-d.ı bir ınikdar tenzilat yapılacağı gibi, Ziraat B11.nkuı = 
teşkilatı da kü memurlarının maaşlarında da, meclisi idare kararile ten-:: 
çültülmüştür. ,~rw ru ı;, P c>mi , 1. = zilat yapılması l<uvvetlidir. E!j 

~:d,::.':,;y~:!'. 1~:i~e1!::.'.'.'~!: "'llllllllllllf lfllflllllllllllllflllllllllllllllllll llllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllll" 
cihi cihet işleri de müftülükten H f • d• • 
evkafa devrolunmuıtur. Keza er esna JSte ıg"" J 
tetkiki mesahif heyeti de bir re 

is bir aza olmak üzere iki kiti- vakı•t tenzı·la" tlı . 
ye indirilmiştir. Camilerdeki 
eşyayı tahrir heyeti lağvedil-
miş, azası olan iki zat açıkta ı t k 
~~:::~~ü~e~:a~ı;::;::1::; ~~ ma sa ama yaca •• 
dürü Ferit, muhasibi mes'ul İh
san ve veznedar Sait Beyler a· 
çıkta kalmıştır. Müftülükteki 
mutemet teşkiltaı da lağvedil
miş, üç kişi açıkta kalmıttır. 

Ticaret odası meclisinde 13 kişi 
dün bir çok kararlar ittihaz ettiler 

Bu seneye kadar merkezden / ·ticaret odaaı meclisı dün bır iç-
maada yalnız lstanbulda diya- !İma yapnuftrr. Bu içtimada bida
net işleri müdiriyeti vardı. bu- yelle ekseriyet bulunaınamıtsa da 

d k
• "d' • b l müstacelen çıkma11 lazım gelen me-

ra a ı mu ınyet te u suret e ._. ld - · · h b ı 13 • . se1CJer o ugu ıçın azır u unan 
kal~ırı!mış, vezaıfı evkafa dev kiıi ile içtima yapılmııtrr. 
redılmış oluyor. Habip zade Ziya Beyin riyasetin-

Malatyada yağmur 
ve dolu 

MALATYA, 16 (A.A.) -
Bir haftadan beri her gün yağ
mur yağıyor. Yğamur afyon 
mahsulüne yarı yarıya zarar 
varmittir. Dün yağan dolu Ma
latyanın şimali garbisindeki 
köylerin bağ ve bahçeleri ile 
mezruatını fena halde zedele
miştir. Dolular iri bir fındık 
büyüklüğünde düşmüştür. 

lzmirliler geliyor 
Bu ayın yirmi ikisinde İzmir 

Jilerden mürekkep bir seyyah 
kafilesi şehrimize gelecek ve 
üç gün burada kaldıktan sonra 
dönecektir. 

Elektrik isteyen Boğaz 
köyleri 

Beylerbeyi ve Çenııelköyü 
nahiyeleri namına hir heyet 
dün vali ve belediye reisi Mu
hiddin Beyi ziyaret ederek köy 

!erinin elektrikle tenviriişinin 
üç senedir teabhura uğradığını 
Adalar ve Anadolu sahilinde 
tesisat yapılırken bir kolun bu 

raya kadar temdidini rica etmiş 
!erdir. Muhiddin Bey vaziyeti 
tetkik edeceğini, ve şebekenin 
buralara da teşmilini temin e
deceğini vadetmiştir. 

Gazi köprüsü 

de yapılan bu içtimada birinci reiı 

vekili Şerif zade Süreyya, F ortun 
za.de Murat ~e Hasan Hulki Beyle
rin kesreti meuuliyetlen-- mebni 
birer ay me<uniyeıleri kabul edildik 
ten sonra, Ticaret borsası nizamnA
mesi hakkında lktısat veki.letinden 
gelen telgraf okundu. 

lktısat vekiııleti bütün borsalar 
için bir kanun yapılmakta olduğun
dan. gönderilen nizamname proje$İ 
üzerinde yürümetliğini bildiriyordu. 

Bundan sonra Odanın l'eçen se
ne bütçesine ait hesaba! müfettiıi 

rapona okundu. Bu rapora nazaran 

1930 Odanın geliri 160,918 lira "e 
gideri de 165,818 liradır. 

Rapor okunarak kabul edilmiş ve 
Odanın her sene bütçeıinden ayrıJan 
16 bin liralık ihtiyat akçasınm kanu 
nu dairf!$inde Sanayi ve Maadin 
Bankasına verilmesi takarrür etmi§
tir. 

Oda kütüphanesinin tevsi ve in

kişafı için verilen tahsisat bittiğin
den 200 lira daha isteniyordu. Oda 
meclisi bu tah5-İsatı lü:ı.omlu gördü 4 

ğünden 500 liraya iblağ ederek, ver 
miştir. Mevsim sonu tenzili.tlı satışı 

yapabilmek için Odaya birçok tica
relaneler muhtelif zamanlarda mü
r:\Caat etmektedirler. Oda da bunla-
ra müsaade etmektedir. 

Bizde mevsim sonu satıp için te~
bit edilen bir zaman yoktur. Oda bu 
hususta yaptığı tetkikatm neticesini 
meclise bildiriyor ve mevsim sonu 
tenzilitlarınm yalnız Mart ve Eylul 
•ylannda yapılabilmesini istiyordu. 

Hamdi Bey sordu: Vali ve belediye reisi Muhid 
din Bey Gazi köprüsü için dün 

1 
- Peki amma, ben malımı iste-

Oda >tiitibi Vehbi Beg 

diğim zaman ve istediğim fiatle n•· 
den satamayım? 

Katibi umumi Vehbi Bey bu hu 
susta izahat vererek bunun beynel
milel teamül ve kaidelerden oldu
ğunu fÖyledi. Neticede idare hey'eti 
nin teklifi kabul edildi. 

Fab satıılarda maoarifin kime ait 
olduğu hakkındaki teamülü ticarinin 
iki.nci fikrasının tefsiri yapddıktan 
sonra seri nakliyat ve derhal nakil 
tabirlerinin neye delalet ettiği hak
kında Pire Ticaret Odası tarafın 

dan sorulan sual üzerinde daha 2 ;. 

yade tetkikat yapılması ka•arla,. 
tırıldı. 

lktıuı Vekaletince tanzim olu
nup Şurayı Devlette tetkik edilmek 
te olan fındık nizamnamesi hakkın

da Odanın da mütaleası soruluyoı·
du. 

Nizamname okunduktan sonra 
5, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 27 inci mad 
deler üzeı-inde bazı tadilat yapıldı. 

Bu nizamname üzerinde tadilat ya
pılırken bazı münakatalar da oldu. 
On dört müeueaenin nizamname ah 
kamına muhalif hareketlerinden do
layı tecziyeleri kabul edilerek içti
maa nihayet verilmiıtlr. 

bir muharririmize şu beyanat- ' -""·-;1;-; ,-k:--:.
1
:-:-:, 1;---:.-----.,......,.....-:=----------..,...-,. 

ta bulunmuştur: 11 e ı ıerın ,. Segrisef ain 
- Ankarada bulunduğum 

müddetçe Maliye vekili Bey Otomobilleri fabrikası 
bütçe işlerile çok meşgul oldu
ğu için kendisine Gazi köprüsü 

ANKARA, 17 (Telefon) - Fır-

nün kambiyo müsaadesi hak- ka grupunun verdiği karar üzerine 
kında bir şey söyleyemedim. Vekiller otomobillerine binmeye b 

Maamafih bu köprü meselesi lamıtlardır. .- .. , ...... _, - -
için yakında çareyi hal bulaca
ğız.,. 

Tunuslular türk tütünü 
isteyorlar 

Meclis Reisimiz 

Seyriıefain fabrikasının yalnız 

sabahtan öğleye kadar çalışmasııut 

karar verildiği haber alınmıttır. 

Fabrikada itlerin azalması üzerine 
130 amele açıkta kalmıttır. 

lktısat Vekaleti ticaret 
müsteşarı 0 sa muhalefet yapacağız 

~~; üç ay evvel hükümet mer 
~o 1ııe gelen bir misafirimizi, 
'a lıışu bir devletin Baş vekilini 
ljtl~mak için çok para sarfet
~~1•ıtıızj söy !emek yalnız mu
ı, efete değil, nezakete de ya-

Hey'eti umumiye bu teklifi ka
bul edene Kütahya'da iki meb'us-

Layihada mevcut hükümlere göre 
her on senede bir umumi tahrir ya

pılacak ve halen muamelede bulu
nan müracaatlar bu kanun hükümle 
rine göre intaç olunacaktır. Yeni 

kanunun tatbikine başlandıktan son 
ı·a merkezdeki temyiz komisyonu 
Jiğvedilecek, istinaf komisyonları

nın verecekleri kararlara yapılacak 
itirazlar Devlet Sura•ında tetkik olu 
nacaktır. 

Devlet demiryollarında Tunus tütün rejisi tütün inbi 
sar idaresine müracaat ederek 

ANKARA, 17 - Devlet Demir- Tunusta Türk tütünlerinin tenı 
yollannda hazırlanan yeni kanun la- silini istemiştir. İnhisar idaresi 
yihasında bu şubenin memurlaı-ı dn bu şekle muarızdır ve ancak 
inhisar idarelerinde olduğu gibi üc- tütün siparişi verilmesini kabul 
retli Bareme gireceklerdir. Fakat e tikleri takdirde kendilerine 
haklu müktesepleri muhafaza edile- temsil salahiyeti verilebileceği 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Kizım Paşa dün sabah öğle
den evvel dişçi Sami Beyin atöl 
yesine giderek dişlerini tedavi 
ettirmiştir . 

ANKARA 17 (Telefon) -
İktıaat vekaleti ticaret müsteşa 
rı Şakir Beyin Ticaret ve Sana

yi bankası idare meclisi azalığı 
na tayini takarrür etmiştir. 
Mezkür müsteşarlığa sabıkZon 
guldak meb'usu Hüsnü Beyin 
tayini kuvvetle mubtemeJ..:ı;, 

~llıayan bir harekettir. 
Siirt Meb'usu 

MAHMUT 

luk için yeniden intihap yapılmasına 
karar verilecektir. 

Bu takdirde sabık iskan umum 
müdürü Hacı Mehmet Beyle sabık 

Bilecik meb'usu Rasim B. İn Halk 
Fırkası tarafından namzet gösteril
mesi ihtimali kuvvetlidir. 

, 
cektir. • Tunus rejisine bildirilmiştir. 

------idam mahkumu Sabri 
lZMIR 16 - Evvelki gün tevkif 

edilen idam mahkumu Sabri bugtin 
tekrar isticvap edildi. Sabri ve an
nesi Zeynep biç bir ıey söylemek 
İ5temiyorlar. 

-- -



~o: 36 Yazan: M. Yavuz 

Artemis kimdi? 
Artemis, Bizans tarihinin bir tim

sali ve bir çok imperatorlara 
hizmet etmiş bir kadındı 

Haliç sahilinde 
Prenses Eleni .. 

( Yüz yaıında bir kadın 
neler anlabyor?) 

Prenses Eleni, Haliç sahilin
de ufak bir evde oturuyordu. 

Sinyor Kontarino henüz ken 
disini ziyarete gelmemiıse de 
Hiristo vasıtaaile muntazaman 
muhabere ediyordu. 

Eleni üç gündenberi bu u
fak evde oturmaktan sıkılmış
tı. 

Sehir dahilinde kara ve de
niz- kolları her tarafta Eleni'yi 
taharri etmekle metguldü. 

Sultan Mehmet ateı püskü
rüyordu. 

- Eleni ölmemiştir.. Onu 
mutlaka bulmalıyım. 

Diyerek her ııün kollann ade 
dini arttırıyordu. 

Sinyor Kontarino, Eleni'nin 
hizmetine bakmak üzere, otur
duğu eve gizlice iki cariye gön 
dermişti. Evde ayrıca, yüz ya
şında (Artemia) isminde bir 
kadın vardı. 

Artemis, Bizans tarihinin 
canlı bir timsali denecek kadar 
malumat sahibi, ve bir çok im
peratörlere hizmet etmif akıllı 
bir kadmdı. 

Prenses Eleni, canı aıkıldığı 
zaman (Artemis)i karşısına a
lır: 

-Bana eski ve meraklı vak'a 
ları anlat! 

Diyerek, ihtiyarı merakla din 
!erdi. 

O günlerde (Trakya) havali 
sinde LAKONY A beyliği mü
him bir hadiseye sahne olmut
tu. 

Henüz yeni Türklere intikal 
eden Lakonya'da Türk idare
sinden memnun olmıyan müta 
aasıp Trakyalılar Türk beyine 
karşı daima isyan ederlerdi. 

O günlerde Fatih'in Lakon
ya havalisine gönderdiği kuv
vetler asileri tedip ettikten son 
ra (Lakedemonya) valisi Teo
doros'nn üzerine yürümeğe ba, 
lamışlardı. 

Sultan Mehmed'in Sırp sele 
rinde tedip edilen bu adam, bi
lahare halkı teşvik ederek yeni 
Türk valisini öldürtmüş ve ye
rine geçmişti. 

Prenses Eleni, Trakya'da ce 
reyan eden bu hadisata büyük 
bir alaka göstermişti. Her da
kika ihtiyar (Artemis) le görü 
tür, onun malumatından istifa
de ederdi. 

Artemis, (Bizans) ın zaptın
dan evvel Türklerin bu havali
de senelerce mücadele ettikleri 
ni ve nihayet Lakonya beyliği
nin Türklere harııçgüzar oldu
ğunu, (Bayazıt) Beyin buralar 
da çok büyük nam bıraktığını 
anlatmıştı. 

Artemis, senelerce evvel ce-

Şark vilayetleri mah
sulah için bir şirket 
TRABZON, 16 (A.A.) -

Şark vilaydleri hayvanatı ile 
yumurta ve meyvelerin nefaset 
ve tazeliğini muhafaza sureti
le ihraç edecek tesisat vücude 
getirmek üzere bir milyon lira 
sermayeli bir ıirket teıkiline te 
tel>büs olunmUJtur. Bu tirkete 
hükumetin iki yüz bin lira ile 
ittirak edeceği, T rabzonun 200 
bin, Erzurumun iki yüz bin ile 
dahil olacakları ve diğer kua
baların da ceman 30 bin lira te 
min edecekleri vadolunmakta
dır. 

Bu teşebbüsün meydana ge
tirilmesine çalışılmaktadır. 

T rabzonda balık yağı 
ihracatı 

TRABZON, 16 (A.A.) -
Trabzon balık yağı fabrikası 

külliyetli ihracat yapmaktadır. 
F a.brıka, halik derisi istihsaline 
de çalışmaktadır 

reyan eden Lakonya ihtilalini 
çok yakından gördüğünü söy. 
!erken gözleri st !anıyordu. 

- Lakonya hakimi o vakit 
(Pol Mamonu) isminde inat
çı bir Makedonyalıydı. Bayazıt 
Bey o esnada bütün kuVYetleri
ni Bizans surları önünde topla
mııtı. Lakonya hakimine bir 
hey'et gönderdiği zaman Trak
yalılar derhal Türklere inkiyat 
etmitlerdi. Bayazıt Bey Trak
yayı ve Anadoluyu titretmitti. 
(Bizana)ı da öyle kolaylıkla a
labileceğini zannediyordu. Bu 
esnada Bizans hanedanını 'lıuzu 
runa davet etmiıti. Bi:u.nllılar 
uzun müzakere ve münakaıa
lardan sonra bu davete icabet 
ettiler. Bayazıt Beyin çadırına 
gelen l.ey' et arasında Bizans 
imparatoru Manuel de vardı. 
Bayazıt Bey ayni saatte Lake
demonya valisi Teodoros'u da 
çağırmıttı. Teodoros, Yıldı
rım'ın huzuruna geldiği zaman 
orada kardefi imparator Manu 
eli'de görünce hayretler içinde 
kalmıştı. İki kardeı, Türklerin 
tuzağına düşürüldüğünü zanne 
derek müthit bir korku içinde 
titremişlerdi. Halbuki, Yıldı
rım Bayazıt, verdiği sözde se
bat eder, tükürdüğünü yala
mazdı. Bu işi fazla kan dökül
meden halletmeği düşünmÜ§tÜ. 
İmparator Manuel, Bayazıt'a 
kartı çok muti görünmekle be 
raber, şehri teslim edemiyeceği 
ni söylemiıti. Bu muhavere es
nasında (Bizans) ın güzel pren 
si genç Yuania Paleologoa ta 
gelmitti. Yuanis, Bayazıt Beye 
daha fazla itaatkar görünmiif
tü. Yuania, yefat eden büyük 
karde,leri (Andronikoa) un 
oğluydu. Yuanis: "Bizans tah
rip edilecek bir memleket de
ğildir!,, demiıti. Manuel ıehrin 
müdafaasına taraftardı. Baya. 
zıt Bey hanedana hitaben ıu 
sözleri söylemitti: 

"- Haraçgüzarlarıma teca
vüz edilmiı .. Ben bu cürete ta
hammül edemem. Buna ıiddet· 
li bir ceza lizım. Bu cezaya im
paratorun kardeti (Teodoros) 
tan başlıyacağım. Kendisini 
§İmdi serbea bırakıyorum. 
Memleketine döndüğü zaman 
Lakedemonya'nın ve kendi ma 
likinesinin Türkler eline geçti
ğini ııörecektir !. T eodoros için 
bu ceza kafidir. Kardeti Manu
el'e gelince, Türkler Bizans ka 
pılan önüne yastıklarını koydu 
lar .. Kapıdan içeriye girinceye 
kadar burada bekliyecekler .•• 
Hepiniz serbessiniz !,, Bayazıt 
Bey bu tehdidi yaptıktan sonra 
imparator Manuel'le yeğeni 
Yuanis'i serbes bıraktı .. Fakat, 
Teodoros'u bir müddet yanın
da alıkoymuıtu. B~azıt Bey 
Teodoros'tan (Argus) beldesi
ni istiyordu. 

(Çitmedi) 

Muamele vergisi tah
kikatı bitirildi 

ANKARA, 16 - Bütçe encüm.,. 
ni muamele versisi hakkındaki tet. 
kikatını iknıal ebniıtir. 10 bin liraya 
kadar muamele yapan müeaaeaeler 
vergiden iıtiına edİlmİJ, mevaddı 

iptidaiye için yüzde 20 teazilit ka
lıul olunmutbar. 

Maamafih sanayi erbabı bu tadi·· 
latı da lifi ııönnedilderinden sana
yici meb'uslar mecliste fikirlerini İ· 

zalı edeceklerdir. ihraç olunacak 
mallar da v«ıidea istisna edilmiı

tir. 

Çeşme malmüdürü 
IZMIR, 16 - Çeıme mal müdü

rü Asnn Bey, bir mübadile teffiz e
dilen han itinde yolsuzluk ııörüldü
iünden, itten el çektirilrniıtir. 

Çok çocuklu aileler 
ANKARA, 16 - Çok çocuklu 

ailelere yapılacak olan yardım ile 
verilecek madalya tasarruf mecburi
yeti dolayısile ııelecek seneye tehir 
edilmittir. 

MİLLİYET PERŞE. tBE 18 HAZiRAN 1931 
,- -

HARicr HABERLER •• 
M. Briand' a şiddetli hücumlar 
Fransız parlamentosunda ve ayan meclisinde 

reisicümhurun mektubu • 
yenı okunmuştur 
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Buhran başında 
Tenkitlere 

... ragmen .. 
Laval kabinesine iti

mat bey an edild; 
PARtS 16 (A.A.) - Bugün 

ikindi üzeri Lava! kabinesi mec 
!isle temas etmiıtir. Mcelis fev 
kalide kalabalıktı. Meclise M. 
Bui11on riyaset etmittir. Reisi 
cümhur M. Doumer'in mektu
bunu M. Lava! okumuttur. Di
ğer taraftan iyan meclisi de 
İçtima etmittir. Burada Reisi
cümburun mektubunu M. Be
rard okumuıtur. 

PARlS 16 (A.A.) - Meb'
usan meclisi, M. F ranklin Bou
illon'un takririni ittifakla der
hal müzakereye karar vermif
tir. F ranklin Bouillon, M. Bri
anda tiddetle hücum ederek 
Meclis ekseriyetinin iki sene
den beri Batvekile itimat reyi 
ve M. Brianda kartı mücadele 
etmesinin :hakiki bir vicdan hor 
cu olduğunu söylemiş, ba:ı:ı na
zırların M. Briand aleyhinde 
rey vermeği taahhüt ettiklerini 
iddia eylemittir. (Protesto ses 
leri) 

M. F ranklin Boullon bundan 
sonra uzun uzadiye Breslav nü 
mayitlerinden bahsetmiıtir. 
Mumaileyh, sağ cenahı bu nü
mayitin manasını anlamamıı 
olmakla ittiham ve muaheze et 
mittir. M. Franklin Bouillon 
demittir ki: "Şimdi her şey bit 
miştir. 3 sene mücadele ettim, 
çarpıştım. Artık mücadele et
mek istemiyorum.,, 

Bundan sonra Hindenburg' -
un Versailles muahedesinin çiz 
mit oldu&u hudutlar hakkında 
söylemiş olduğu "Meı'um hu
dutlar,, tabirini hatırlatmıttır. 

M. Franklin Bouillon sözü
ne nihayet verirken milli birli
ğe hitap ve müracaat etmiıtir. 
Müteakıben cümhuriyet per

ver sosyalistlerden M. Borel 
kürsüye gelerek sağ cenah men 
suplarına hükumetin ne harici 
siyasetine, ne laik kanunlara, 
ne de içtimai sigortalara müza 
heret etmeleri tavsiyesinde bu
lunmuttur. 

M. Bonne~ay, kseriyetin re
yini muhafaza ve M. Briandm 
siyasetini tasvip edeceğini; 
çünkü mumaileyhin bir sulh si 
yaseti istediğini ve bu siyase
tin milletin büyük bir ekseriye 
tinin his ve arzusuna tevaffuk 
etmekte bulunduğunu söylemit 
tir. 

Celse saat 18, 10 da tatil edil 
mi,tir. 

M. Bouisson komünistlerin 
müzakeratı, grevler hakkında
ki istizaha nakletmek teıebbüs 
lerini bastırmak mecburiyetin
de kalmıtltr. 

M. Lava! bundan sonra mec
lisi bir kiyaset eseri gösterme· 
ğe davet etmit ve meclisin son 
zamanlarda hükümete müzahe 
ret etmiş olduğunu hatırlatmıı 
ve şimdiye kadar harici itlere 
bu kadar karıımamıt olduğunu 
söylemittir. 

Bir nezaretin değil, bükUme 
tin harici siyaseti vardır. Bina 
enaleyh Baıvekil . M. Brianda 
dair olan müzakerattaM Frank 
lin Bouillonu takip edemiyec:ek 
tir. 

M. Laval'e cevap Yeren M. 
Franklin Bouillon, M. Briandın 
Cenenedeki battı hareketini 
ıiddetle tenkit etmiıtir. M. Bri.. 
and, buna karıı protestoda bu 
lunmutlur. M. Franklin Bouil
lon, alelade müzakereye geçil-. 
mesini talep etmiı, M. Laval 
bunu reddederek Braety takri
rini ileri sürerek itimat mesele
sini mevzuu bahsetmiıtir. 

Bu sırada M. Herriot müda
hale ederek M. Briandın timdi
ki kabinede istenilennüfuza ma 
lik olmayışına teessüf etmiş
tir. 

M. Laval, ithamları izale et
mek hususundaki arzusunu ye
ni baıtan izhar ve hükiimetin 

Alameti 
Gaı-ip bir siyaset aleminde yaşıyo· 

ruz veaıelin1... Mac Donald avam 

kamarasına arazi verıiıinin tadili 
İçin bir kanun liyihası vennİ§. La
yihanın bazı maddeleri parlamento 
tarafından reddedilmit. Yani hüku
met akalliyetle kalmıı. Fakat Mac 
Donald bunu hükumete karıı itimat· 
sızlık telikki etmeyerek istifa etme. 
mit. li.yibayı meclisin arzuıuna te

vafuk edecek tekilde tadil etmiı ve 
meeele kalmadı demiı. 

Parlemanter uıuF ile idare edi
len memleketlerde bu miimkün de
ğildi. En ufak sebeplerle hükumet
ler iktidardan çekilirdi, Fakat harp· 
ten sonra bisler iptal edildi. Kalpler 
katılaıtı. Hükumetler vurdumduy
maz oldu. Hani softayı yorııanı ya
tağile kapı dlfB.rı atınca: 

- lıte ben lıuna istihfaf derun, 
demiş; şimdi de parlemanter idare

lerde hükumetler dört el ile iktidara 
sarılıyor. Mac Donald ilk iktidara 
geldiği zaman mecliste on üç defa 

akaUiyette kalrruıtı . Mac Donald, 
hiç aldmt etmedi. Nihayet on dör
dünci.ı defa doğrudan doğruya ade
mi itimat reyi beyan edilince, meclisi 
feshetti. Ve intihabatta kay
bettikten sonra iktidardan çekildi. 
Esiri zamanlarda lngilterede bir 
hükumeti iskat etmek için Başveki
lin maaıından bir İngiliz lirası ten

kis edilirdi. Mac Donald, Baıveka

let sandalyaıuıa öyle yap1"'11flır ki, 
iktidar nıevkiinde kalmalı; için üs
tünden para da vermeğe hllZII" gibi 
görünüyor. 0,,le maaımdan bir lil'ft 
katebneW.e fei,i' ı c ı i• ltenzemi,.OI'. 

Parlemantariun buhran geçiriyor 
diyorlar. Belki bu yapı§kanlık ta 

buhran al.amellerinin biridir. 

* * ,. 

M. Mellon lngilterede 
LONDRA 16 (A.A.) - A

merika Maliye Nazırı M. Mel
lon, Mauretania vapuru ile 
Plymouth'a gelmittir. Avrupa
ya gitmeden evvel Londraya 
uğramak niyetindedir. 

Avusturya kabinesi 
istifa etti 

VIY ANA 1 6(A.A.) - Na
zırlar meclisi Reisicümhura ka 
binenin istifasını vermittir. 

Grandduc Pierre öldü 
ANTILBES 17 (A.A.) -

Grand duc Nikolanın biraderi 
Grand duc Pierre saat 2,30 da 
vefat etmiıtir. 

tek bir siyaseti olduğunu tek
rar etmiıtir. 

Regler 
Mceliı, bir kaç müdahaleden 

sonra M. Franklin Bouillonun 
takririni reye koyarak reddet
miıtir .. 

Bundan sonra hükumetin tek 
lif ettiği ruznamenin, harici si
yasetin tasvibini mutazammı11 
olan kısmını müteakıben 261 
reye kartı 312 reyle heyeti u
mumiyesini kabul etmiıtir. 

Bir lıadise 

Müzakerattan sonra mera
sim avlusunda kısa ve sade bir 
hadise cereyan etmiıtir. Muha
lif nezaretlere ait otomobillerin 
şoförleri aralarında para topla
yarak bir gül buketi ile kırmızı 
leylak buketi satın almışlar ve 
bunu mavi, beyaz, kırmızı renk 
1i bir kordeli ile bağlayarak M. 
Brianda takdim etmiılerdir. Bu 
ketin üzerine raptedilmiı olan 
kağıtta ıu sözler yazılı idi: 

"Bütün kalbimizi, mevcudi
yetimizde ihtizaz eden ne varsa 
onu size veriyoruz. Sizi sevi
yor ve size teıekkür ediyoruz.,, 

M. Briand, kendiliğinden ya. 
pılan bu tezahürden pek müte
hassis olarak ıoförlere teıek
kür etmittir 

Avam kamarasında 
ne olacaksa olacak! 
LONDRA 16 (A.A.) - A-

vam kamarasında, maliye kanu 
nunun müzakeresine devam o
lunacağı sırada M. Snowden, 
kanunun··.· 19 uncu maddesi· 
nin bilihara müzakere edilece
ğini ve hükumetin bu maddeyi 
bazı tadilit ile mecliae getirece 
ğini söylemittir. Avam kamara 
sı hükfunetin teklifini kabul e
derek liberallerin hakkında ta
dil takriri verdikleri 20 inci 
maddenin müzakeresine geç
miıtir. 

Müzakerenin daha bidayetin 
de M. Snowden liberallerin ver 
diği tadilin ıimdi müzakere e
dilmiyeceğini ve bu tadilin, ka 
nun üçüncü defa okunurken 
mevzu olacağını bildirmiftir. 
Bu beyanat meb'uslar arasında 
müstehzi nidalarla kartılanmıı 
tır. Bu madde tadil edilmit ol
duğu halde önümüzdeki hafta 
bidayetinde Avam kamarasına 
gelecektir. 

Avusturyaya mali 
yardım meselesi 

PARIS, 16 (A.A.) - Nazll'lar 
meclisi buıün Reiıicümhur M. Dou
mer'in riyasetinde toplanınıftrr. 

Mecliı Fransa hükuemeti ve Fran

'" piyaoa11 tarafından - taS8l't'Uf er
babının menafii nazarı itibare alın
mak şartile • Avusturyaya teminat 
mukabilinde öclünç para ve avans 
verilmesi imkinlan hakkında tetki
katta bulunmuıtar. 

Sevil'de örfi idare 
kaldırıldı 

SEViLLE, 16 (A.A.) - Vaziyet· 
te fevkalade sükun hasıl olmuıtur. 

Hükumet erkim Seville ve Cacliı<'de 
örfi idareyi kaldtrmağa karar vermit 
tir. 

Anlaşacaklar mı? 
LONDRA, 16 (A.A.) - Başve

kil M. Mac Donald ile M. Uoyd 
George ara11nda yeni bir anlatma 
temini için müzakere yapılmakta ol
duğu söylenmektedir. 

M. Brüning'in beyanatı 
BERLIN, 16 (A.A.) - Baıvekil 

M. Brüninıı fırka reiılerile müzakere 
!erine devam elmittir. M. Brüning, 
Reiıchtag mecliainin içtimaa daveti
ııe bütçe encümeninin toplanma11na 
kat'i surette muarız olduğunu söylc
mİftİr. 

Ezeli münazaa 
LONDRA 16 (A.A.) - Önümüz 

deki hafta maden aanayii için en va 
him haftalardan biri olacağı zanne
diliyor. Zira aagari Ücretin teabiti ve 
baZJ sınıflar için ücretlerin bir mik
dar tezyidi hususunda bir itili\f hasıl 
olmak icap ediyor, Eğer maden sa. 
bipleri uzlaımağa yanaıacak olurlar 
sa maden amelesi federaıyonlan hü 

kWnetin ••••ri ücreti temin edecek 
bir kanun liydıaıı tevdi etmesini ta
lep edecek, bu da otomatik surette 
yedi saatlik mesai eu.ııaa rücu et· 
mek olacaktır. 

M. Doumer'i tebrikler 
PARIS. 16 (A.A.) - Reisicüm

hurluk vazaifi iliyesine baılama11 

münaadoetile M. Doumer, bir çok 
devlet reislerinden tebrilmameler aJ. 
nuıbr. Mütarünileyh, bütün bunla
ra hemen mukabele ve tqelckür et. 
mittir. 

Amerikanın güzellik 
kraliçesi 

GALVESTON 16 (A.A.)-
1931 Avrupa güzelli kkraliçesi 
ne karıı cihan güzellik kraliçe
liğini müdafaa etmek üzere A
merika kendi güzelini intihap 
etmiştir. Kraliçenin ismi Anne 
Lee Patterron'dur. Yaşı 18 dir 
ve Kentucla7'da dojimuıtur. 

~ ·~ ..._.:;; ... ·: ....... . . 

TRABZON 17 (A.A.) - Üç günden beri yağmakta olan 
yizli yağmurlaı· dinmiştir. Tütün ve diğer mahsulat yağmurlı 
dan çok istifade etmittir. Şimdi kuraklıktan ekilemeyen yer 
ekilmektedir. Yağmur bazı yerlerde çok tiddetli yağmış, mey 
erazide seller husule getirmiştir. Taşan derelerden bazı yo\ 
geçilmez bir hale gelmiştiı·. Zarar ve hasar yok gibidir. 
Yağmur elektı·ik tesisatında cereyanın kesilmesine sebebi. 

vermiş, bu yüzden dün Trabzon ve Polathane karanlıkta kal 
trr. Cereyanın verilmesine çalııılıyor. 

Denizli borsasında 
DENiZLi 17 (A.A.) - Bu hafta zahire borsasında buğ 

5 buçuk ili 6 kuruı 30 para, !;&Vdar 4 ili 4 kurut 10 para, su 
16, yapağı 45, ipek böceği kozası 90 ili 113 kuruttan mua 
görmüttür. Ali unun 100 kiloluk çuvalı 10 birinci, 9 ik" 
üçüncü 7 'dördüncü 5 liradan satılmıtbr • 

Raşit Rıza ve arkadaşlan Edirnede 
EDIRN E17 (A.A.) -- Yunanistandan muvaffakıyetle 

nen Raşit Rıza Bey ve arkadaıları dün tehrimize gelerek 
huriyet sineması bahçesinde temıillerine bqlamqtır. 

Rqit Rıza Bey burada beı temsil Yerdikten sonra lıt 
dönecektir. 

Cebeliherekette 
CEBELİBEREKET (Mil

liyet) - Vali Ziya Bey bazı 
idari ve hududa ait meselelerin 
halli için ıslahiyeye ııitti Ye ay 
det etti. 

,. T oprakkalede Yamalı çift
liğinde lbrabim namında birisi 
karısını mavzer tüfengile öldür 
dü ve katil yakalandı. 

,. Ceyhanda Faris oğlu Mus
tafa, lokantacı Muhsin ve Yu
suf Efendiler Ahmet Ağanın 
lokantasmda bir masada içki i
çerlerken, sarhoşluk saikaaile 
kavga ederek Yusuf Efendi 
Mustafa Efendiyi sağ elinden 
tabanca ile yaraladı ve yaka
landı. 

,. Gazi Antep meb'uıu Kı
lınç Ali ve İt bankası müdürü 
umumiıi Celil Beyler buradan 
Antebe geçtiler. 

,. 30 kadar hayvanat sahiple 
rinden üçünü katlederek hay
vanlan Süriyede satan dört ka 
til yakalandı. 
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Sayım vergisi 
ANKARA, tT - Sayan, • 

miras ve intikal •erııileri li · 
n• enciimeace tetkikleri bitiril 
tir. 

Maliye -ciimeni .. ,..... versi 
yiba11nda bir çift kotum ha 
olanlardan verııi alınmama11 

elini ıui istimallere yol açar 
ıüncesile kabul etmemif, buna 
kabil verıinin nisbetlerini indi 
tir. Layihanın son kat'i fekline 
mandalardan bu sene 150, gel 
sene 125, koyun ve cliier davar 
vanatından 932 senesinden iti 
elliıer, domuzdan 200 kuruş a 
caktır. 

Bütçe Encümeni selecek 
931 bütçeoinin masraf luımmı 
ke baıltyacak ve nilıayet t 
bqlangıcında bütçe müzak 
meclis hey'eti umumiye.İne İnl 

edecektir. 
Maaraf bütçesine ı.-ıar 

konulan S mily- lira e ·· 
ipka edilecek, ancak buaun tecli 

bimillerle miizakerabn ileti 
hallı luılacakbr. 

Acaba ''Hungarya,, 
getiremez miyiz? 

Istanbula gelecek Yunan muhtel 
şimdiden çalışmağa başladı 

Şehrimizde yapılacak olan 
Yunan muhteliti - lstanbul 
muhteliti maçlanna pek az bir 
zaman kaldı. Yunanlıların bu 
maçlara çok ehemmiyet verdik 
!erini gelen gazetelerden ve al
dığımız mektuplardan anlıyo
ruz. Yunanlılar kendilerini bu
rada temsil edecek olan takı
mın azami kuvvette olması için 
hususi ye fenni bir komite teş
kil etmitler ve takımlarını se
çip çalıımai• batlamıılardır. 

Bunlara mukabil biz ne yapı 
yoruz ve ne yaptık? Bir ıey 
yapmadık ve bu gidişle galiba 
bir ıey yapacağımız da yok. 

Öyle lcendiıinden çok istifa
de edeceğimiz takımlar durur· 
ken neden böyle bir teY kazan 
mayıp buna mukabil çok ter
ler ziyan ettiğimiz takımlan 
getiriyoruz. Bu gelen Ayntraht 
takımı hangi gaye için şehrimi 
ze getirilmittir. Oyunu içinse 
fazla bir ıey yok. Alman fütbo 
lünü memleketimize g&ter
mekse ona da bu takımın hak
kı yok. Öyle ise niçin Ayn
traht takımının lstanbula geti 
rildiğini sormak benim olduğu 
gibi her sporcunun vazifesi ve 
hakkıdır. 

Bunu getireceklerine dünya 
fütbolünde yer almış ve mem
leketimize ııetirilirıe -netice 
ne olursa olsun- fütbolümüzün 
terakkisine fevkalade yardım 
edecek olan (Hungarya) takı· 
mı •' -bize müracaat ettiği hal 
de- neden getirilmiyor. Eğer 
bu para meseleıi ise; fevkalade 
olmayan bir takımı buraya geti 
rip, 800 dolar vereceğimize 
bunun üzerine bir mikdar daha 
ilave edip (Hungarya) yı getir 
seydik, acaba daha mı az istifa 

de ederdik? 1927 aeneain 
yani aon Slivya 
lanndan sonra ıehrimiz 
Türkiye böyle bir takım d 
görmemittir. Slivyadan et 
miz istifade meydandadır. 
den fütbolün terakkiıi için 
tılmıyor? Slivya 9ehrim" 
mağlup olduktan sonra Bal 
larda bir mevkiimiz old 
Türk fütbolünun korkula 
bir tarzda De§VÜ nema buld 
anla,ıldı. Bu meYkiimizi ı 
Slavyahlara medyunduk. 
kü onlar bize yeni fütbolü 
mağlubiyetlerinden bir kaç 
ne evvel öğretmiılerdi. 

Şimdiki halde temmuz 
larında kartılatacağımız 
nanlılara avantajımız va 
Çünkü buraya onlan temsi 
den iki takım ııelnıit Ye biz 
lara faik olduğumuzu kaza 
ğımız maçlarla iabat ettik. 
biidir ki onlar bunu hazmed 
yorlar ve temmuz maçları 
çok ciddi surette ha:ı:ırlanı 
lar. 

Elimizde Hongarya gibi 
kuvvetli bir hoca varken, 
den iıtifade etmeyelim? 
halde Fener, Galatasaray, 
ıiktat muhteliti bunu düt'" 
rek bu takımı getirirlene 
istifade ederler ve yeni o 
ıistemini öğrenirler, ve bun 
temmuzda karfılaşacakları 
hirde Yunan muhteliti fa 
hakikatte Yunan Milli takı 
na kartı muvaffakıyetle tat 
ederlerse mutlak bir galib" 
daha kazanmış oluruz. 

Binaenaleyh Hungaryalı 
getirmekte her ne bahaaın 
lursa olsun tereddüt etmem 
yız. 

Muhteıem ÖZDE 
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DUn de avukatlar kazanç vergisi ile meşgul oldular 
Ekononıi 

Adliyede Viltlyette 

Lüks otomobillerde 
yanlış telakkiler 

Avukatlar 
Dün de kazanç vergisi 
meselesini tetkik ettiler 
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Baro inzıbat meclisi dün de 
toplanarak kazanç vergisine 
karşı yapılacak itirazlara esas 
olmak üzere azanın şifahi mü-

Paraya tamaan çırak 
Salibi öldürenler 

Teftiş 
Mülkiye müfettişleri 

tahkikatla meşgul 

1 
Mülkiye müfettiıleri muhte- 1 

lif işlerin tahkikat ıile me§Bul 
olmaktadır. Bir kısım müfet
tişler belediye işlerini tetkik e-Pahalının bazı yerlerde çok ucuz 

olduğunu hesap etmek lazımdır 
talealarını kabul ve tetkike de 
vam etmiştir. Bu mütalea ve 
noktai nazarlar tetkik edildik
ten sonra hükumet merkezinde 
teşebbüsatta bulunmak üzere 
Ankaraya gönderilecek heyet 
etrafında kat'i bir karar verile 
cektir. 

Muhakemelerine başlandı.Taam
müden katilden tecziyeleri istendi 

diyorlar . 
Fakat bu teftiş bir ihbar ve 

sui itimalden değil, usulen ya
pılan teftişlerdir. Son günlerde gazetelerde o

omobil munakaşaları devam e
diyor. Lüks otomobiller aley
hinde heı· keste tabii bir his var 
dır. Fakat lüks ne demek oldu
ğu ve tatbikatta bunun ne gibi 
bir manayı haiz olabileceği pek 
azlarına malumdur. Otomobil 
işlerinde· bir mütehassıs bir 
muharririmize bu hususta şu 
tafsilatı vermiştir: 

" Memleketimizde maattees
süf nevi fikri ve buna müstenit 
mukavemet ve işletme hesapla 
rı zihinlerde yer tutmamıştır. 
Her şeyin en ucuzunun müba
Yaasına meyledilir ve daha pa
halının netice itibarile daha 
çok ucuza gelebileceği daima 
hesap edilmez. Neticede ucuza 
gelen pahalıya lüks namı veren 
leı- az değildir. 

Bir otomobil ve kamyonda a
ranacak vasıflar şunlardır: 

1 - Nakliyatı kilometre ba
şına azami ucuza mal etmesi. 

2 - Omrünün ve amortis
man müddetinin uzun olması, 
tekrar satılması icap ettiği za
man ilk mübayaa fiatinin az bir 
zararla satılabilmesi. 

3 - o Ylda arıza vermemesi 
ve frenle diğer hususatının ta
ınamile sayanı itimat olması. 

4 - ı\1ümkün olduğu kadar 
İstirahat \'e ze" ki lemin etme
si~ 

Otomobil istihsal edildiği 
tnemleketkrde ucuz bir olomo 
hille daha sağlam ve daha pa
halı bir otomobil arasında pek 
Çok fiat farkı vardır. Fakat o
tomobil memleketimize gelin
ceye kadar ucuz ve mutavassıt 
sınıflardaki otomobillere atağı 
yukarı ayni masraflar inzimam 
e~er ki, bunlar da ambalaj, fab 
nka mahallinden deniz kenarı
na nakliye, sigorta, deniz nakli 
Yesi, tahliye, gümrük, muame
le vergisi, oktrucva ve sairedir. 
Bu suretle her otomobil istih
sal yerindeki satıf fiatının iki 
tnisline çıkar ve ucuz bir oto
ırıobille mutavassıt bir otomo
bil arasındaki fiat farkı pek 
tnahdut bir nisbete tenezzül e
der. 

1 alsaydı üç senede mutlaka laa
kal bin lira tamir ve parça mas 
raf ıedecek ve üç senelik ucuz 
otomobili 300 liraya satmaya
caktı. Demek ki daha emniyet 
.ve istirahat temin etmek ve tak 
side daha az müşteri celbetmek 
tartile üç senelik nakliye kendi 
eme 3300 liraya mal·olacaktı. 

İşten anlayan her adam, ben 
zin sarfiyatı az otomobilin 
memlekete girmesine taraftar- , 
dır. Halbuki fazla benzin sarfi
yatı fazla kuvvetin neticesidir. 
Memleketimizin ve yokuşlu ve 
kısmen fena yollarında mutla
ka fazla kuvvete ihtiyaç var
dır. Bunun neticesidir ki az ben 
zin sarfiyatı üzerine yapılan 
ve az kuvveti olan Avrupa oto 
mobilleri birer birer memleketi 
mizden çekilmiş ve meydan 
kuvvet üzerine yapılan Ameri
ka otomobillerine kalmıştır. A
merika otomobillerinden de az 
kuvvetli motör kullanmağı tec 
rübe eden otomobiller memle
ketimizde muvaffakıyetsizliğe 
uğramışlardn. 

Ucuz otomobil, az benzin sar 
fiyatı kelimelerile ifade edilen 
maksatlar memleketimizde se
nelerden beri tecrübeden geç
llfiş ve işten anlayanlar sırf t~ 
l'Übe neticesinde muayyen netı 
celeı·e val'mışlardır.Mesele lüks 
otomobil az veya çok benzin 
sarfiyatı diye iki kelime ile izah 
edilmeyecek kadar muğlak ve 
ihtisasa mühtaçtır. İti bilen a
damların masa başında yapa
cakları hesap mutlaka pahalı
nın ucuz olduğunu iki kere iki 
gibi isbat edecektir. Bu sözler 
bittabi mahdut fiat ve derece 
farklarına göre söylenmiştir. 
C: J 'en lüks addedilebilecek o
tomobillerin memleketimize 
girmesi zaten mevcut gümrük 
kanununa nazaran imkan hari
cinde gibidir. Bu kanuna naza
ran sıkleti iki bin kilo olan bir 
lüks otomobilden kilo başına 
250 kuruş gümrük alınıyor ki 
mahallinde 5000 liraya satılan 
bu sınıf kira otomobil memle
ketimize girmek için altı bin li 
ra mikdal'ında gümrük ve mua
mele vergisi vermek mecburiye 
tindedir.,, 

Alo mecmuası 
toplattırıldı 

"Alo!., isimli mecmuanın 
dördüncü nüshası müddei umu 
milikçe görülen lüzum üzerine 
toplattırılmıttır. Mecmuanın 
bu nüshasındaki Ademle Hav
vayı tanzir eden çıplak resim 
müstehcen mahiyettegörülmüş 
tür. Mecmua aleyhindeki tahki 
kata dördüncü müstatik Salih 
Bey vaz'ıyet etmiştir. 

Maariftt! 

Edebiyat talebe,sinin 
tetkik seyahati 

Edebiyat fakültesi talebesi 
bugün müderrislerin refakatin 
de İzmire bir tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. 

Dikiş muallimliği 
imtihanı 

llk mektep hocalarından or
ta mekteplerde dikiş ve ev ba
kımı muallimi olmak isteyenle
ı·in imtihanı dün kız muallim 
mektebinde yapılmıştır. İmti
hana 7 Hanım dahil olmutlur. 

Veremliler arhyor 
931 senesi kanunusani, şubal 

mart aylarında vilayet verem 
dispanserine üç ay zarfında 
4074 hasta müracaat etmiştir. 
Nisanda ı523, mayısta 1970 
kişidir. Dispansere mü
racaat eden fıkaraya ilaçları 
meccanen verilmektedir. Verem 
leri tahakkuk eden mühtaç has 
talara hilaliahmer tarafından 
iki ay müddetle 100 dirhem et 
ve iki yumurta verilmektedir. 
Bunlardan resmen müracaat e
denlere hastahanelere yatırıl
mak üzere rapor verilmektedir. 
istatistiklere nazaran, son za
manlarda veremin arttığı mü
şahede edilmektedir. 

Devir ikmal ediliyor 

Aradan unutulacak kadar zaman 
geçmedi. Bundan birkaç ay evvel, 
Çemlıerlitafta itkemlıeci Vasil is
minde bir ihtiyarın · dükkanından 
'l:OO lira par"-ıı aıırılmııtı. Parayı a· 
;ıranlar Vasilin çıraklığım yapan 
Salih ile Naim isminde iki çocuktu. 
Salih ve Naim bu parayı çaldıktan 

sonra ortadan kaybolmutlardı. Eğer 
araya kanlı bir ci.nayet karıtmamıı 
olsa, belki de bu adi hınızhk vak'a
ıı unutulup gidecekti. Fakat çırak 

Salih, ustaaından çaldığı bu parayı 
rahatça sarfetmek kısmet olmadan 
Ali çavuş İsminde birine kaptınnış~ 
tı. ltkembeci Vasil, çekmecesini bo
şaltan Salihin kendi köyü olan Çek
mecedeki Arnavulköyüne kaçmıt o~ 

lacağını dü,ünerek izini bulabilirim • 
ümidile Edirnekapısında Arnavut-
köylülerin devam ettiği kahveye gi
derek Salibi sorutturmağa başlamı§. 
Bir gün gene böyle batına gelenleri 
anlatırken kahvede Ali çavuş ismin
de biri Vasilin lculağına sadra şifa 

verir bir haber fısıl damıt: 

- Sen hiç merak etme, demi,, 
ben Salibi elimle sana teslim edece
iim! Vaıil o kadar sevinmit ki he· 
men oracıkta Ali çavutla pazarlığa 
giriıerek, kendjsine 11 lira para ver 

mi§. Ali çavuf, o akşam Arnavut

köyÜne giderek Salibi bulmuş. işi 
anlalmıf. Salih: 

- Aman, ne yaparız? diye telaşa 
ba§layınca: 

- Korkma, demiş, eğer aldığın 
paranın 100 lira,ını verirıen senin 

yerini haber vermem! 

Salih, buna ra:tı olmuş .. Fakat Ali 
çavuş hemen ertesi gİİı> ııeri kalan 
parayı da almanın bir caresini bul
muf. Ali çavu~, bir taraftan da Sa
Jihi durmayıp tehdit edenni': 

- Parayı benim aldığımı söyledj

ğim gilıi kendini yok bil! Salih le 
korkusundan ses çıkaramazmış. 

Salibin köyde Hüıeyin isminde 
' bir lcayınbiraderi var. Saıih bir gece 

bu Hüseyinin evine gidiyor. Hüse-

yin Ali çavuşla ahbaplığı ilerlettiği 
eı·tesi .abah dağa odun keımeğe sil
mek i~in aralannda karar veriyor

lar. Salihi de ne olur ne olmaz be
raber alıyorlar. Domuzderesi dedik

leri mevkide Salibin üzerine gaflet 
basarak bir kenarda uyuya kalıyor. 

iki şerir şeni emellerini tatbika koy
mak için bu uykuyu fırsat buliyor
Jar. Hüseyin, uykuda bulunan SaJi

hin üzerine çullanıyor. Ali çavuşun 
da yardnnile çocuğu boğuyorlar. 

Sonra cesedini bir dere kenarJna sü 
rükliyerek orada kendi haline terke 
diyorlar. Aradan uzun bir zaman 

Teftiş için Şileye gitmit o
lan müfettiş Hilmi Bey tefti
şatını ikmal ederek şehrimize j 
gelmiştir. 

Müfettiş Müfit Bey de Anka 
raya gitmiştir. 

T erkostan şikayet 
Dün vilayete bir şahıs müra 

caat etmiş ve T erkosun, suyu , 
kesmekle beraber ceza aldığın- 1 

dan şikayette bulunmuştur. 
Vilayet tahkikata başlamış

tır. 

geçiyor, Genç Salibin cesedi iıkelet Cemiyetler 
haline geliyor. Manda ııüden çoban 
lar, nasılsa bu cesedi görüp jandar

maya haber veriyorlar. iş meydana 
çıkıyor. Hiiseyinle Ali çavut yaka
lanarak adalet huzuruna çıkarılıyor. 

Kadıköy fıkarapftrver 
cemiyeti kongresi 
Kadıköy Türk fıkara•perver ı 

cemiyeti cuma günü Kadıkö
yünde Kumluktaki Halk fırka 
sı merkez salonunda senelik 
kongresini aktedecektir. 

Harp malulleri 

Hüseyinle Ali çavuşun dün Ağır 

cezada muhakemeleri çok şayanı 

dikkat oldu. Maznunlardan Ali ça
vuı, hapisanedeki ınahkümlardan 

birçok müdafaa tahidi ııösterm.iıti. 

Dünkü celsede bunlar dinlenildi 
Şahitlerden bazıları Hüseyinin Sa~ H~rp malu_lle.~i cemiyeti kon 
lihi Ali çavuş deg"il kendis'ı · ··ıd" gresı cuma gunu saat 14 te Da 

nın o ur "Jfü' k f I 
d ....... ·t· f tıı·· · · .. 1 d'I 0 . · ru nun on erans sa onunda ugunu ı ıra e gını soy e ı er. ı- . . . 
- ı · ı.· b'I · 1 d ıcra edılecektır. ger erı ırşey ı mıyor ar ı. 

Müddei umumi Cemil Bey iddia- ------
namesinde cinayetin müştereken Eflkaf 
yapıldığını iteri sürerek, tıer ki maz Tamir olunacak 
nunun da taammüden katilden lec- camiler 
ziyelerini, ancak faili muayyen olma 

dığınclan ceza1arının o nispette azal
tılmasını ic;tedi. Muhakeme karar i
~in başka güne kaldı. 

Arkadaşını öldüren 
Şileli 

Hüseyin ismindeki arkadaıını öl
düren Şileli Salihin muhakemesine 
dün devam edilmiştir. Müddei umu 
mi Salibin 15 sene h1tpıe mahkUmi

yetini icap ettirecek madde ile tec
ziyesini İ&lemiştir. Muhakeme karar 
için kalmıştır. 

Evkaf idaresi 28 bin lira sar
file Laleli ve 8 bin liraya Bey
lerbeyi, 1500 bin lira sarfile de 
Ortaköy camilerini tamir etti
recektir. Tamirat keşifleri ya-
pılmıştır. l 

Mısırlı tayyareci · 
B. k .. 1 eh . . 1 

ır aç guıı evve f rımıze , 

Emirganda genç bir 

gelen ve buradan da Bükreşe i 
giden Mısır tayyarecilerindt>n 1 
Ulvi Bey daha ileri gitmeyerek 1 
şehrimize avdet etmişti. Mu
~aileyh dün Y eşilköy tayyare 
ıstasyonunda tayyaı esinin mo- ı 
törünü muayeneden geçirmiş 

ve hare~et edebilecek vaziyet- ! 
te oldugunu görmüştür. Ulvi 
Bey bu gün olmaz~a yarın mem 
lcketine muteveccihen sehri- ' 
mizden hareket edecektir~ 

Amasra kömürleri 

Fındık rekoltesi Mülga zat maaşları muhasip k f • t •• 
Ticaret borsasının yaptığı tetki- liğinin muamelatını mal müdiiı- ıza ecı eca vuz 

kate nazaran, Trab-on nıınakasında lüklerin devir için Kadıköy mal ı 

AMASRA, - Maden ocakları ilk 
kömürünü çıkarmıştır. Bu köınürleı· 

Esat Paı;nnı:n Dökük ocağından çı

karılarak ,·apura yükleti1mi,tir. Bu 

münasebetle merasim yapılmıştır. 

Amasra kömürlerinde yüzde23 hava 
gazı, (20) katran, 10 naftalin var -

müdürü SalaAhaddı'n Beyı'n rı·y,• ı Evvelki akşam Emirganda çok sına koumuş, 2137 numaralı poli• 
fındık mah•ulü bilhassa .abilden 15 .. seti altında malı'ye tahsı'l şube çi.• kin bir hi'ldise olmuş, dört Laz Naci efendi de, tablayı yol üstünden 
kilometre içeride yüzde 70kadar ha 
sara uğramıtlır. 

!erinden tefrik edilen bir kısım b.r klzı dağa kaldırm•şlar ve hay- kaldırmasın. söylemııtir. Yusuf bu 
memurlar calışmaktadırl 1 vanca tecavüzde bulunmu~ardır. emri dinleıniyerek tablasını kal<! -.. ar. 

Evrakın tefriki ikrr.al edil- Emirgirnda Pre11• Mehmet Ali mamış, bunun üzerin~ merkeze da-
dır. • 

Soruyoruz! 
Belediyenin bir kaç 

cenaze otomobili •ar ve 
bunlarla ölüler, defne
dilmek üzere mezarlığa 
götürülüyor. Her medeni 
ş :hirde bıı böyle oldu
ğuna ve sühuleti görül
düğüne göre, cenazenin 
otomobillerle nakline 
kimse bir şey deyemez. 

Fakat her medeni mem
lekeUe insan hayatına 

daha ziyade kıymet ve
rildiği için, zabıta ve 
Adliye doktorluk/arının 
da bir kaç hasla otomo
billeri vardır. Bir yerde 
bir cerh vak'ası olup, 
bir adam yaralan lığı 
zaman bu otomobil, dok· 
toru hamilen derhal ye
tişir, müdavatı evveliye 
serian yapılır ve yaralı 
icap ederse bu otomo
bile alınarak vakıt ge
çirilmeden hastaneye krıl
dırılır. Bu suretle fazla 
kan ziyaımn, uzvi teşev
f!Üşlerin insan hayatına 
mal olmaması için ge
çen kıymetli dakikalar
dan istifade imkanı ha
sıl olur. 

Bir polis hasta otomo
bili çalıştığı m!idde.çe 
kim bilir kaç ki$inin 
hayatını kurtarmıştır? 

Halbuki bizde zabıta 
doktoru ya köhne bir 
motosiklete takılmış 
saydkarla yahut o bulun
mazsa tramvayla vak'a 
mahalline gidiyormuş. 
Hasta otomobilinde ol
duğu gibi, eczanesi ve 
aletleri eli al:ında bu· 
lunmadığından, ekseriya 
yaralıya hiç bir şey ya
pamıyor ve iiçiz bir se
yirci vaziyetinde kalı

yormu~ . 

Bu yüzden de lstan
bulda kim bilir kaç kişi, 
kurtarılması imkanı var
ken, ölüp gidiyor? Mt1.~' -
ul makamlar medeni ol· 
mak iddiasında bulunan 
bir şehirde insan haga
tına bukadar mı kıgmet 
verirler, dige 

Soruyoruz! 

Sun'i telkih 
Vilayet aygır deposu müdü

rü Abdülkadir Bey aun'i telkih 
yapmak üzere dün Yalovaya 
gitmiştir. 

Otomobil ve kamyon nakliye 
hesaplarında ilk mübayaa fiati 
:Zaten her şey demek değil iken, 
fiat farkının ayni masrafların 
İnzimamı ile az olması bu amili 
tnühmel bi,. dereceye indiriı·. 
Buna mukabil ucuz ve mutavas 
sıt bir otomobil arasındaki ta
tnir ve parça masrafı, eskime 
ltıüddeti, tekrac satışta elde edi 
lecek fiat pek mühim bir mevki 
tutar. Hesap pek sarihtir. Bir 
lltkada~ım, üç sene 3700 liraya 
••tın aldığı mutavassıt ve sağ
lam bir otomobili geçen gün 
2500 liraya satmıştır. Bu müd
det zarfında parça ve tamir pa
tası olarak 250 lira sarfetmişti~ 
l>emek ki isletme masrafından 
kat'i nazar,' üç senelik nakliye 
hu arkadasa 1450 liraya mal ol 
tııuştur ki; takside bunu defa
larla çıkarmıştır. Bu arkadaş 
251)() liraya ucuz bir otomobil 

Rize mıntakasında hasar miktarı 

azami yüzde kırktır .. Bu mıntakada 

hu sene fındık rekoltesinin 230 bin 
kilo kadar olacağı t'lhmin edilmek

tedir. 

miştir. Bu günden İtibaren e\·- Beyin kötkünde bekçi sıfatile olu- ı v<t edilince, onu da kabul etmemiş . 
rak ve deftcrleı· . ait oldukları 1 ran mütek.ait '."li _ef<ndi~in 21 ya· tir. Na~i e_fendi bunun ..:zerine mer
mal müdürlükleri vastıasile şında Melıha ııl'nınde bır kızı '\'ar- keze gıtmış, Ekrem efendi isminde 

devrdınacaktır. Eshabı mesa- <lır. bir polisle tekrar gelerek, Yuıufu 

{ Ka,sta kar yağıyor ve Anadolunun 
nnda soğuklar devam eiliyormuş ! J 

bazı tarafla-

... ...... .-.-.ncu•nuaıf'll...-. 
Kambiyo Borsası 

lstcrlfu 1030,0ol K-;;ro';' 15,95,00 

))olarO 47 t:ı 50 Siling 3 35 80 . 
' ' ' ' 

1-'rank 12,06,00 Pezeıa 4,68,50 

liret 9,0:!,00 R. ıuark 1,99, 

FrıtnkB. ~,:i9,25 Zloti 4,20 

~ahmi 3h.12,00 PengU 2, 7(/,50 

1-rank 1. ;ı, .u, J7 Ley 79,35 
Le, ıt C5, 1 O, Dinar 26,70,50 

--:· ıorin 1. 17,30 c;ervoııeç 1088 

ll(o r a 
ı •.. ı, 1 

( Altın 
Mecidiye 

1 Banknot 

···---
908,00 
54,00 

262,00 

Adil Bey bugün Lon- lih cumartesi gününden itiba- MEiiha evvelki ak~am öteden be- zorl .. karakola götürmek İstemi,tir. 
Yusuf böylt' iki polis tarafından mer 

draya gidiyor ren <ı\Cans ve istihkak bordrola ri sevittiği bir gençle lstinye yolu keze götürüJmek istenilince, kızmış 
Osm ... nlı Bnn:kaıı hey'eli umumi- ı rını ve cüzdalarını doğrudan Üzerinde dolatırken, ci ·;.rdc,ki Ko- ve kavraya ba,lıyar"ak Naci efendiyi 

yesi bu ayın :>J iinde Londra'da top doğruya mal müdürlüklerinden ruda bir müddet otur muşlardır. Is- tokatlamıştır. Ekı·em efendi de ta-
lanac•ktır arayacaklardır. ! tinyede otu..an dört Laz bu iki een- banca ç~kmeğe teşebbü5 etmit, Yu-

Ayni zarnanda Osnu\nlı Bankası cin harEkfı.trnı terassüt ediyorlarmıı. suf tabancayı polisin elinden almış-

koınİseri o!an Borsa komiseri Adil ıniştir. Tiirk fınd ı ldarı 160 şinline Gençler evlerine &İtmek üzere topll\ tn·. Bunun Üzerine vak'a mahalline 

Bey bu~linkü eksp•·e5 le Londı-aya ı muanı.ele görmektedir. nıp kalktıkları zaman, dördü biı·den komiser muavini Şevket efendi yeli' 

gidecektir. Adil Beyin bu seyahati Ih yerlerinden fırlamışlar, ve kızı ku- miş. üç polis Yusufu güç bela bi:r 
15 gün kad•r devam edecekti.. racat tacirlerinin cakla~p dag·a siirüklemi•leı·dir. b'I 

Macar maslahatgüzarı 
ofise geldi 

Ofisin tertip ettiği ihracat tacir- kat bu üç polisin hareketlerinde hak 

J • ,. otomo ı e atmıtlar ve karakola getir 

Avrupa seyahati Kızın yanmdaki genı; vaziyetten mitlerdir. Maamafih yapılan tahki-
korkaralr kaçmı,tır. Lazlar kızın fer 

sız olduğunu göstermektedir. i )eri seyahi\tİ büyi.ik biralika uyandır 
Macar maslahatgüzarı dün lh- maktadır. 

yadına rağmen, her türlü §enaatı 

İcı-a. ctmi~lerdir. Kızın feryadına 

Mısırlı 1 smail pa;anın bahçesinde 
bulunan l<orucular yetişmişler ve 

Ali Rıza beyin ölümü racat ofisine geltrek Macaristanla 

aramızdaki ticaret işlerine ait müda 
velei efkarda bulunmuştur. 

Oda ikinci reisliği 
Ticaret odası ikinci reisi Necip 

Bey kesreti ıneşguliy~tinden dolayı 

bu vazifeden istifa etn1itti. 

Necip Bey vaki olan İ!>ral" ve 
ricalar ltar~ısında İaitİti.s •ndan fer~· 

gat etn1İştir. 

Almanya konsül jeneralı dün O-

fise bu sey1thatta Türk tacirlerinin kızı pek feci vaziyette Liizların elin 

Alman hudutları dahilınde azami teı den kurtarıp ailesine teslim etmiş
. lerdir. Fakat felaket bu kadarla kal

ver-hililtı göreceğine dair teminat 

miştir. 

Ticaret borsası gene 
paras!z kaldı 

nıaınış, kı:rın annesi hildiseye mutta-

li olur olrnaz dili tutulmuştur. Vak'
! aya polisler vl\Zıyet etmiştir. Tahki 

kat yapılmakta, Lizlar aranmakta
dır. 

Pangaltıdaki evinde ölü olarak 
bulunan Ali Rıza Beyin cesedine 

ınorgta otop•İ yapılmıt, fakat -- ölü 

tnün sebebi anlaşılamamıştır. Morg 

Ali Rıza Beyin ahşaıını tahlil etme~ 

ğe karar vermiıtir. 

Arabacının naşı 
bulundu 

1 •• - .. • ' 
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4.srm umdesi "Milliyet" tir. 

18 HAZiRAN 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde
No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
tan bul. 

Telefon numaraları: 

243ll - 24312 - 2431J 

Plaj safaları 
Güneş, deniz, 
''Buruıukıuz ve ıarsmtıs1z 

dalgalar kıyıların kumlarına 
kadar uzanamıyorlar. Onlarm 
kesik, keıik, tatlı tatil sahilleri 
okfamaları yarı baytın kadın· 
ÖpÜ§lerine benziyordu .• .'' 

ültraviyole .. 

'FIXZIKAN 1931 

şı bir nevi ibadet şeklini aldı. Eıki 

Yunanlıların (Febüs) e taptıklarr 

gibi ... 
Herkes görüyor, işitiyorki evvel .. 

leri "mevzii,, denilen "cerrahi ned
retler,, in gÜneıle tedavisi mümkün 
oluyor. Güneı zayıfları kuvvetlen• 

1 diriyor; kötürUmleri 1yürütüyor •. 
Bunlan gördükten sonra faaliyete 
geçmekten başka ne yapılır? .. Alete, 
edevata ihtiyaç yok. Sahilde kumla
rın üstüne yaıılanıvermek ki.fi... De
clikleri ıribi: Güneş, herke& için par
lamıyor mu? •.. 

O millet 
[Bey bürosundan, Hanım 1 ederim. Haydi sen git, rahatı

mağazadan döndüler. Henüz na bak. 
yemek yemedikleri için, hanım [Hanım tekrar koltuğa ge· 
gelirken çarşıdan yiyecek neva lir, gazetesini alır. Fakat yine 
le aldı.] matbahtan doğru gürültüler 

Çapras kelimeler 
284567891011 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

400 kuruı 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

(Sülli Prüdon) 
"Deniz, medeniyet yorgunlan .. 
nın gözlerine gençlik kaynağı 
gibi görünür; sanki abı hayat • ., 

Dr. Rusçuklu HAKKı 
cüh etmekten ibaret bir mana ile a
lırsak, Fiziyoteropi tedavi faalının 

tarih en en eski bir mebbasidir. 
Çok eaki zamanlarda bile suyu,ate
ti ılıca kaynaklarını bu maksatla kul 
!anmayı bilirlerdi. Fiziyoterapi bu
gün o kadar ileriye gitti ki eskilerin 
buna dair bildikleri hiç hükmünde 
kalır. Bir kere bu tedavi usullerinin 
ne suretle teıir etmekte olduklarını 
derin olarak tetkiki ettik; onlardan 
müessir olacak surette istifade et .. 
mek yollarını bulduk. Atalarımızın 

bunların hakkındaki bilgileri miıti
sizm damgasile damgalanmıı buit 
fikirlerden ibaretti.Bizbunların yeri
ne kat'i malumat koyduk.Günkü bil 
diklerimi-z derin tetkiklerin neticesi .. 
dir. Bu kuvvelerin her hangi birini 
tahlil edebiliyoruz; tesirini, fayda11-
nı. mazarratını tecrübelerle göstere .. 
biliyoruz. 

Derin ve ince tetkiklerin neticesi 
olarak meydana çıkan makul fikirle
ri körü körüne tatbik etmekle hata 
olur. Plajlarda günq banyo•u mo
dası da bu cümledendir. Bu banyo
yu kimler yapacak ve nevakit yapa
cak? Orası aranıyor. Güçlü, kuvvet
li, sıhhati yerinde bir genç bu ban
yolardan bir .zarar görmez. Lakin 
zannolunur ki herkes için de böyle
dir. Asla... Güneşte vücuclini piıir

mek, güneı ıue.ları ile dersini ka
rartmak çılgınlığından hazan hiç 
beklenmiyen neticeler çıkar. 

Hanım [Mantosunu ve ıap- duyulur. Bey dolapların, çek
kasını çıkararak derin bir nefes mecelerin, kutuların kapakları
alır] - Of.. Şimdi bir de ye- w Lirbiri arkasına açıp kapatı-
mek yap.. yor] Dünkü şeklin halli 

Bey [Dikkatli] - Yorgun Bey [Bağırarak] - Bu da 1 2 3 4 ~ 8 7 8 9 11
' 

11 
1 aylığı 

1 .. 

" 
musun şekerim? M. it mbi y

1
ahu? Koskoca matbabta 1 -1-____ ~ __ ·-__ _ 

Hanım - Bugün öyle.. a- tuz u amıyorum. 2 ___ • _ _ -· _ _ (Edmon Jalu) 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

ır. Gazete ve matbaaya ait itler 
in müdiriyete müracaat edilir. 
Gazetemiz ili.nların mes'uliyetini 
ıbul etmez. 

''Deniz muhiti bizzat hayat 
cevherini muhtevidir. Deniz, 
hayat doğuran bir döl yatağı
dtt." 

ğazada o kadar çok İş var ki.. Hanım [Yine imdadına ko- , a • 
Bey - Zavallı karıcığım.. şarak] - İşte ayol. Sağdaki --- - --

[Birdenbire mühim bir karar kutu, tuz kutusu.. -- • • - 1- .-

vererek] Sen orada otur cicim, Bey-Tuzuda amma da ye- ----- • _ .-- • • (Rene Henton) 
Tabii bir kuvvet ağı ile sarılmış 

bulunuyoruz. ilk insanlar yer yü-

rahatına bak. Omleti ben yapa- re koymuşsun ha. · _ _ _ _ 
Hanım Bırak, istersen ben • • • 

rı~anım [Hayran] - Sen om yapBaeyyım[.Sabırsız] Hayır. - . =-• • = = = ~-= 
Bugünkü Hava 
Dun en fazla hararet 26 

en az 16 idi. 

züne ayak bastıkları zaman bu kuv
vetlerden korktular. Git ııide anladı
lar ki bu kuvvetler kendilerine Üze· 
rinde hazan iyi, hazan fena bir tarz
da icra ediyor. llk tedavi menbala
rı bu kuvvetler oldu. içinde yaşadı
ğonız alemde elimizde bulunan fi
zik vasıtaları tedavi gayesine tevec-

O kadar metholunan bu şöhretli 

tedavi uoulünün bazı kimseleri hay
ret olunacak derecede yorgun düıür 
düğü, yaılan biraz ilerilemit kimse-

let yapabilir misin? 
Bey - Zannederim ki, yapa Sen git, rahıitma bak. Ben yal- ı ----- - - --

bilirim. nız yaparım. ıı .• • -
1

• -ı • 
Buglin ruzgir mütehavvil 
Hava açık. 

Bizde edebiyat 
varını?. 

Bir genç muharrir ikinci de
ldır ki; edebiyata ait bir nevi 
nket yapmaktadır. (Bizde ede 
iyat var mı, yok mu) ünvanı 
ltnıdaki bu anketin belki sual
!ri itibarile eskisinden farkı 
ardır. Yalnız muharrir ve ka
ım sahibi geçinenlerin birbiri 
Ieyhinde söylemeleri itibarile 
ıiç bir fark görmüyor. 
Vakıa anlaşılmıştır ki, dedi

odu dünyada tütün, içki ve et 
evkleri kadar hoşa gider bir 
eydir. Bizde de ediplerimizin 
iribirinin aleyhinde oldukları 

tıaliim olunca bu yemişten nİ· 
in istifade etmemeli! .• 

Herifin birisi bir bakkala gel 
~iş ve sormuf .. 

- Baksana usta! Sende şe-
.er var mı? 

zu teklif ediyorum.. [Bizde 
Türkçeyi doğru yazabilen kaç 
kişi var?) Kendine güvenip le 
bu ankete cevap vereceklerden 
de fazla bir şey istememeli .. 
Şöyle üç t>eş satırlık bir mek
tup, bir davetiye, selam, ke
lam! .. 
Eğer bunda muvaffak olur

sak o zaman edebiyat bahsine 
karışabiliriz. 

Ne dersin 
Yazın sinirime dokunan şey

lerden bir kaç tanesi var ki; is
ter istemez karilerimin nazari 
dikkatini celbe mecbur oluyo
rum .. Kara sinek bir; ikim:isi 
de muttasıl 

- Ne dersin? diye sual so-
ran adam ... 

Der ki; 
- Ben fliin işi tutacağım ne 

dersin? .. 
Siz kan ter içindesiniz .• Ha

raretin akai tesirile soğuk bir 
şey yazmamağa çalışıyor ve 
beyninizi yoruyorsunuz.. Ta

-Var. 
- Un var mı? 

( bii: 

-O da var .. 
- Sağ yağ?. 
- Sağ yağ da var .• 

- Be adam ne duruyorsun! 
lelva yapıp yesene ! 

- Pek ala .. 
Dersiniz.. Amma o kanaat 

etmez.. ; 
- Fakat pa,...~ı az .. Acaba 

biraz daha istesetn mi? Ne der
sin 

- İste!.. 
-İate amma, ya büsbütün 

Diğer taraftan ecdadımızın görür 
gibi oldukları yahut biç tanımadık
ları kuvvetlerle ünsiyet peyda ettik. 
Ev işlerimizde kullanıyoruz. Elek
trik'in tatbikatı dünün, Ronken şu-
aının, Radiyüm'ün haısalarının anla 
şılma11 bugünün itidir. 

Bunlar keşfedilir edilmez, he-
men devai haısalarından iıtifade e· 
dilmiıtir. 

Bu kuvvetleri hakkile tanıyoruz 

dersekpek ileriye gitmit oluruz, te
sirlerini biliyoruz; ibtiyatkiirane 
tanzim olunmu§ bazı teknik usuller
le onlaı·ı istediğimiz zaman istih-
li.s etmenin yolunu buluyoruz. La
kin hadiselerin samimi hüviyetini 

henüz öğrenmedik. Bundan dolayı 

dır ki bu kudretleri iyiden iyiye tet
kik ile uğratanlar, onları kullanır
ken daima uyanık bulunurlar. ti
min yeni keıifleri tatbik sahasına 

geçerken daima sıkı br ihtiyat ve iti-
na ister. 

Fiziyoterapi faslında halk laubali 
davranıyor. Tabii kuvvetlerin kar
şmnda ihtiyata lüzum görmüyor. 
Sanki onlar bizim iıtediğimize muti 
hiznıetkilrlarımız. Bu bir hatadır ki 

tashihi lazımdır. 

lerde ihmal olunamıyacak arızalara 

sebep olduğu; ziya banyosuna soku
lan çocukların neşvününa ve sıhhat
çe istifade edemedikleri, zayd ve 
yorgun düıtükleri görülüyor. 

Plaj modaımın revaçta olmasına 

belki başka sebepler de var. Ezcüm
le deri karartmak. Bu yüzden de ka
zalar oluyor. ilk insanlar çıplak idi-
ler? Derileri daimi surette güneı te
siri tahtında bulunuyordu. Sonrala
n elbise ile derilerin! o tesirden ko
rumuılar, kurtarmıılardır. Bir çok 
asırlar da böyle geçmif. Şimdi onu 
birdenbire ve tiddetle güneıe arze
deraek bence iyi olmaz. Evveli., ha
fifinden batlayarak güneı çarpması 

- ki bu hazan vahim bir felaket o
lur - vücutte tiddetli yanıklar pey
da olur. Sonra günet kanın çevelam 
üzerine tesir eder; bütün iç izaları
na teair eder. Hele bunlar biraz da 
bozuk olursa it Lüıbütün fenalaıır. 

Günetle oynamamalı. Eski millet
lerin bu ili.hının ateıli oklarına gö
ğüs germek için hürmet ve ihtiyat 
ister. 

Hnaım [Takdirkar] - La- (Hanım koltuğa döner. Ga-
kin bu adam her §eyi biliyor. zeteyi alır. Odada ve matbahta 
Sen bir incisin vallahi! [inciyi bir müddet sükünet devam e· 
öper] Bari ben de gidip softa- der. Birdenbire matbahtan doğ 
yı hazırlayayım. ru küfürler işidilir.] 

Bey- Olmaz, olmaz. Sofra- Hanım [Koşarak) - Alla-
yı da ben hazırlıyacağım; Sen hım, yine ne oldu? 
hiç bir şeye karışma, Yalnız ra- Bey [Kızgın] - Canım, bu 
hatına bak. ne biçim hava gazi? .. Bir tür-
Hanım - Ne istersen hepsi- lü yanmayor .. 

ni de büfede bulabilirsin. Hanım [Ocağı muayene et-
Bey - Canım ben bulurum, tikten sonra gülerek] - Ga. 

sen merak etme.. zin ne kabahati var bey? Muslu 
[Matbaha girer. Hanım kol- ğunu açmamışsın ki.. 

tuğa uzanarak bir gazete alır. Bey [Mahcup] - Ne bile
Biraz vakit geçer. Beyin bir yim? Sen gazin kapalı olduğu
şeyler aradığı ayaklarının gidip nu söylemeli idin. 
gelişinden anlaşılır] Hanım - Artık o kadarcığa 

Bey (Matbahtan] -Cemile! da akıl erdiremiyeceğini ben 
Hanım [Koltuktan sıçraya- nereden bilirim? 

rak] - Ne var ? Bey - Pek ala, pek ala .. Ka 
Bey - Kaşıkları nereye koy bahat benim. Anladık. Haydi 

dun? git, sen rahatına bak. 
Hanım - Büfenin gözünde. (Tekrar ayrılırlar. Bir müd-
[Matbahta gözlerin karma det sessizlik.. Omletin bili ha

karışık bir hale geldiği i,idilir] dise pişmekte olduğu zehabı 
Bey - Cemile! Bulamadım. basıl olur. Hanım emniyet ha
Hanım - Dı.ır, geliyorum sıl ederek gazeteyi alır ve kol

(Beyin imdadına yeti,ir] İşte tuğa gömülür. Birden kapı açı-
ayol. Elinin altında duruyor hr ve bey sapsarı bir halde kü-
lar. fürler savurarak odaya girer.) 

Bey - Oh, görme. Teıekkür Bey (Bütün yumurta &arıla-
..,..,..,..,..,..,~~..,..,..,..,~~-~~~ ı nnın döküldüğü yeni pantalo
siri ile derinin rengi kararır ve ya
nar. Bazı hekimler, Ultraviyole §U-

aatın teıiri ile fena cinıten olan ur
larm azdıklarını söylüyorlar. Bilgi
siz kimselerin elinde bu ıuaın ne fe
cialara sebep olacağını aöylemeğe 

hacet yoktur. 
* :ı(: * 

nunun sağ dizini göstererekJ
Gördün mü, güzelim pantalo
nu berbat ettik. 
Hanım [Ne yapacağını şa

şıri:r] - Eyvah.,. [Felketi ta· 
mir için ıslak bez aramağa ko
şar] 

Bey - İstemez, istemez .. İş 
işten geçtikten sonra .. Kedi gi 
bi koltuğa gömüleceğine, yeme 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Müteharrik değil ( 5) 

(S) 
Yüa 

2 - Kedeı· (4) Harflerden mü 
rekkep (6) 

3 - Efsane (5) Kemiğin içi (4) 

4 - Düadan sonra (4) Koru 
(6) 

S - Aza (2) Aza (3) Uzağa İfil 
ret (2) 

6 - Eski ( 4) Sual (2) 

7 - Akıtmak (5) Genitlik (2) 

8 - Acele (4) Para (4) 

9 - Şeytan değil (S) Alçak bu· 
lut (3) 

10 Batına M ilave ederseniz, gi
deceğiniz yeri bulursunuz ( 4) Ha 
fif bir pabuç ( 6) 

11 - Başa konan (3) Nota (2) 
Göz rengi (3) 

Yukarıdan aşağı 

1 - Gök yüzü (4) Büyüklük (6) 

2 - işaret (6) Kabahatin son 
(4) 

3 - Beslenmit (6) Deva (4) 
4 - lnanıı (4) Nevale konan yeo 

(6) 
5 - . • • • ...•.. 
6 - Ayın ince tekli (5) Nida (2) 

7 - CE (2) Leke (2) Orta mek 
tep (4) 

8 - Elemli (4) Kız çocuk (6) 

9 - hanın doğduğu gün (5) B 
(4) 

10 - Avam fribane (7) NA (2} 

11 - Kir (4) Budala (5) 
Bizde edip var mı? - VH. 

{uharrir var mı? - Var! ... 
:debiyat, var mı?. - Var. E 
uzum ne duruyoruz.. Dünya
m edipleri gibi yazsak ya!. Ne 
ir bu çoraklık?!. Kaç tane da
na okunac;1< eser yazdık .. Bir 
cnebi diline tercüme edilmiş 
aç :ıserimiz var. Kaç edebi ce
ıiyetimiz ve kaç edebi cereya
ımız var .. Kaç kİ!i edebi mü
afat tesis etmiş ve kaç kifi 
unu kazanmıştır . 

reddederse o zaman açıkta ka
lırım .. Ne dersin? 

Bu kayıtsızlık bazı yeni ilaçlar 
hakkında da gösteriliyor. Bugün 
kimyacının laburatuvarını süsleyen 
eski simyacının rümüzü potasından 
yeni yeni ilaçlar çıkıyor. Ciildi ve 
ilmi hekimliğin edebiyatında kula
ğa yabancı gelen İ&imlerle yat ve an

laşılmaz düstürlerle ifade edilen bu 
kimyevi ilaçların bazı gizli hassala
rı var ki sinelerinde sır olarak sak
layorlar. Haiz oldukları bazı hasaa
lar layıkile bilinmediği için, kör
körüne kullanmaları tehlikeli olur. 

Günq §Ualarının içinde bir çok 
inşialar var ki hepsinin tesirleri bat

ka başkadır. En mühinıleri, belki 
Ultraviyole ıuaıdır. Bu fuaı ayırdık. 
Lakin haklı ~reti, cahil ağızlarda 
dolafa dolaıa iptizale düıtü. Hekim
likte, aJ,elhusus çocuk hekimliğinde 
bu şuaaın göaerdiği harikalar Üzerin 
de ısrara hacet yoktur. Mühim ha.ı
talıklar arasında Ratitizm için, o 
§U&ın dolambaçlı yollardan tatbik 
sah.aaına konulması demek olan İra 
diye ilaçlardan başka daha mühim 
ve asli bir ilaç yoktur. 

Zaman1mızda, tabiat kuvvetlerini 

gelişi güzel kullanmak için bir tema
yül vardır. Halbuki o kuvvetlerden 
istifade edebilmek için çok ziyade 
dikkat ve ihtimam ister. Plajlarda 

ği pişirseydio, işte bu haller ba ........................ ·--···-·-·········--

Geçende birisi her dilden bir 
oman tercüme ediyormuf .. 
~ürkçeden de bir roman tercü
~e etmek istemiş.. Ve en iyi 
"ürk romanını sormuş .. Kimse 
öğsünü gere gere bir isim söy 
yem:ımif .. Acaba çok ta seç
:ıede sıkıntı mı çekiyoruz? .. 

Ben bu anketi açan arkadaşı
na yeni ve daha ciddi bir mev-

- Yahu, sana da akıl danış· 
mağa geldik.. Bir şey söyle 
be! .. 

- Doğru hakkın var .. 
- Başından savmak ıçın 

söyliyorsun !.. 
- Hakkın var ... 
- Seni de bir ciddi arkadaş 

zannederdim. 
- Yangın var be, yangın 

var .. Bırak beni yajıu !.. İlah .... 
Kara sinek için sinek kağıdı, 

filit, sirke ve sail'e kullanır az 
çok kendinizi koruyabilirsiniz .. 
Lakin bu ikinciden kurtulmak 
için ölmekten başka çare yok
tur .• 

FELEK 

'Milliyet., in Edebi Romanı : 13 

* * * 
Fiziyoterapi de böyle ... Y ll§ll sıh

ha e, bünyenin haline göre hiç bir 
tekayyüde riayet olummayarak so
ğuk duşlara, deniz banyolanna, gü
neı banyolarına devam olunuyor. f ... 
hca kaynaklarında bu kayitsizliklere 
daha geniı mikyasta tesadüf olunu
yor. Bir çok kimseler, başkalarının 
müstefit olduğunu görerek kendisi 
ı!e istifade edeceğine kani olarak o
ralara gidiyor. yahut §Öyle dütünü
yorlar: iyi gelmezse mazarra ve
recek değil a,, .. 

Günef tedavisine gelince, kumsal
lar üstünde güneıin ıualarcna göğüs 
vermek bu gündüz yıldızlarına kal"-

Çok İnce ve esaslı tetkiklerin ne
ticesi olarak elde edilen bilgiler il
mi muhitlerden uzaklaımca mahiyet 
!erini bü.bütün değiştiriyorlar. Ül
traviyole şuaı da böyle oldu. Onu 
her derde deva yaptılar. Her derdin 
devası ve her uzvun kuvvet ilicı .. 
Saçların dökülmesine, batın kepek
lenmesine, yüzün buruşuklukları

na kartı bile tavoiye ettiler. 

Ultraviyole şuaının mikdarı ziya
de olursa hepsi tamamile bilinme
yen bazı ıebeplerde11 dolayı, yorgun 
luktan, kırgınlıktan, iıtabasızlıktan, 
zeyıflıktan başka baılıca iki mühim 
anza ihdas ~diyor: Bazan vehamet 
kesbeden ıth ağrıları -sinema ar
tistlerinin göz ağrıları bu neviden .. 

dir - ve göz hastalıkları. Şuaın te-

tatbik edilmek istenilen gÜnq ban
yoları, ıimdiki haline nazaran, ta· 
mamile beyhude ve muzirdir.. Gü
neı banyosu, Fiziyoterapi tedavi u
sulünün mühim bir faslıdır. O teda
vi usulü ise Tıp fakültelerinde, hu
susi müe11eıelerde müstakil bir kad 
ro içinde okundurulacak derecede 
ehemmiyetlidir. 

Plaj sefaları sıhhi bir kontrole 
tabi tutulmalıdır. Güneı banyosu be 
kim reçetesinin muhteviyaı arasına 
girer.Tabiat kuvvetlerine karşı tek
lifsiz ve laubali davrananlar hare
ketlerinin cezasını çekerler. Cür'et 
ve cesaret her ıeye galebe çalar; ta
biat kuvveleri müıeına ... 

şımıza .gelmezdi. 

Dr. Cevat Kerim 
Haseki hastahanesi 
Emrazı cildiye ve 

zühreviye şefi 
Bir senedir Viyanada mes" 

leki tetkik ve tetebbuda 
bulunan Dr. Cevat Kerim 
Bey bu defa Viyanadan 
avdetle yeniden muayene
hanesini Cağaloğlunda, lran 
sefarethanesi karşısında 
Süreyya Bey apartımanında 
tesis etıniş ve hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Telefon 20679 

çinde biribirini anlayan ve fi- Genç e~kanı harp daveti ka- dıvarını kaplıyan cevi:e, sadef ' - Lavis, dedi. Mükemmel 
kirlerinden hoşlanan iki sami- bul etmiycıcekti. Fakat şeyhin, işlemeli raflara temiz bir inti- bir tarih .. O .. (Dorzi) de var. 

,,~:: .. ··• \l ,~, ~ ··;" :-.·~" ::t7':E:~:;:~;f,;~,;~:.; ~t=:~::,::. ';;;: :!.~~=:.= bi< '"" ~=-!~-~~~::. ::~ş::~~ızfe:::: ~'-...._~ A. tinde anladığı genç erkanı har Şeyh. Sit.dun onu samimi bir Bir garp mütefekkirinin e- edebiyat kısmı ileride .. 
_ .l:HtUNC1 i-...tSIM _ bi bu sohbeti daha iyi tanıttı. aile dostu gibi telakki ederek vinde görülse pek tabii olarak Genç erkanı harp güzel cilt· 

C Genç zabit rütbesine rağmen kahvelerini içtikten sonra kü- kabul edilecek bu kadar zen-Bürha n ahit ler içinde itina ile yerlettiril-

ş b S d fi b 
şimdiye kadar temas ettiği ku- tüphaneyi ve haı-~m dairesini gin bir kütüphanenin çöl orta- miş, müellifine, eskiliğine göre 

ey a un misa 'rini bal- ı ve içinde şapkalı İr resim gö- mandanlardan, valilerden cok gezdirmek için sırma saçaklı ka sında, bir arap şeyhinin mali-
<ona yakın geniş bir sedire o- ren yüzbaıı Celal sol'du: yüksek ve çok anlayışlı idi. Ôğ festen geçerken İzahat verdi: ki.nesinde görülmesi garip bir taksim edilmiş kitapları de~in 
urttu. Erkek ve kadın hizmet - Dostlarınızdan bir ecne- le yemeğini beraber,. balkonda -Kızım Zehra, bir hafta için tesir yapıyor, vaziyete esraren- bir baz ile gözden geçiriyor u. 
,iJer divanhane kapılarında bi galiba? ve bir arap ~eyhi nezdinde gÖ· ş d h d d giz bir manzara veriyordu. Burada büyük Napolyonun Mı • am a ocasının yanın a i i. 
ıeyhin emrini bekliyor, harem Şeyh Sadun başını çevirdi. rülmesi garip gelecek Avrupai, Bir gün için gitmişti, bırakma. Yüzbaşı Celil raflara şöyle sır seferinden, (Akki) muhasa 
lairesi müdürü olan beyaz bor Genç erkanı harbin soruş tarzı bir tarzda yediler. dılar. Bu akşam gelecek. bir göz gezdirdi. Sağ taraf ta- rasından, İngiliz Vilyam Pitin 
ıuzlu arap beş adım ileride el onu düşündürmüştü: Yemeklr bile garp usulü idi.. y b C .1 şark ve Hindistan yollarına da-

d . du d D d üz aj~ elal cevap verme- mam1 e Fransızça kitaplarla do 
tençe ıvan ruyor u. - ost eğil, bir Avrupalı Yüzbaşı Celil kristal takım- di. Geniş ve loş bir koridordan lu. Soldaki raflar arapça ve ir yazdığı mühim eserin fran-

- Yeriniz çok güzel şeyhe- alim. Geçen sene harabeleri tet ları, keten örtüleri, tam Fran- geç~rek aydınlık bir sofaya çık- Türkçe idi. sızça, tercümesine kadar vardı. 
endi hazretleri dedi genç er- kike gele'.l bir Fransız. Ve son- sız usulü yemekleri ile hazırla- tılar. Şeyh Sadun önde giden Genç erkanı harp gayri ih- Alt kısımlarda muhtelif moc-
'a"nı harp·. ' ra iza'hat verdi: b mu"kellef sofradan seyb h d b 1 · ·1 l' 1 k nan u • arem mu ürüne arapça ir tiyari:: mua ar yıne cı t ı o ara görü-

Şeyh Sadun biraz mağrur - Sorbon profesörlerinden Sadunun T edmür harablerinin kaç kelime söyledi. Bornuzlu - Fevkalade, dedi. Mükem- nüyordu. Şark ahvaline dair 
;e biraz mahcup: biri, burada on beş gün misa- tarihi hakkında verdiği cidden arap geriye kaldı. Ve Şeyh Sa- mel kütüphaneniz var. Garp müelliflerinin yazdıkları 

- Pedermanda bir yer, de- fir k~ldı. İkametinin hatırası... vakıfane malumatı dinliyerek d~n sağ tarafta ceviz işlemeli Şeyh Sadun ehemmiyet ver- bütün eserler hemen hemen var 
li, biz de bira~çalıştık. f'.ö\ or- Burada namaz kılınmadığı için yemek yedi. bır kapıyı açarak yüzbaşıya yol mez bir tavurla: dı. Hatta Frnnsız muharrirle-
tasında daha iyi bir şey yap- astık. Balkondaki hasır koltuklar- gösterdi: - Noksanlarımız var, dedi. rinden birinin Cezair ve Fas ah 
m>k kabil değil. Maamafih yüzbaşı Celal o- da Yemen kahveleri içerken - Buyunınuz kumandan! Yeni çıkan bazı kitaplar henüz valini tetkik edere1< yazdığı (A 

Havai mevzular etrafında ko nun ecnebilere karşı olan dost- şeyh Sadun ona geceyi burada Burası geniş bir kütüphane gelmedi. rapların yükselişi ve sukut edi-

Davet 
Seyyar muhabirimiz olup 

iki, üç ay mukaddem alakasını 
kat'ettiğimiz Memduh Beyin 
hesap ve muamelatını teslim 
ve tasfiye etmek üzre mat· 
baamıza gelmesi. 

Yaz mevalmllçln 

BEBEK'te 

Kiraht lali 
Dalyan UnUnda Salp Bay 
yalısı möbllall olarak ki
ralıktır. Derunundakllare 

müracaat 

Yüzbaşı Celal aıiret ıeyhi
nin haremgahında gördüğü bu 
zengin kütüphaneyi hayreti~ 
seyrederken dimağı bu yalnız 
isimlerini okuduğu tarihlerin 
mevzuları içinde bir sinema ob 
jektifi gibi dolaşıyor. Arapla
rm ıark alemindeki mevkilerini 
bir anda parlayıp sönen, fakat 
lisan ve din kuvvetile peşlerin
de milletleri ve ırkları sürükli
yen bu bünyesi bozulmuş, asa
biyeti kudurmuş milletin haya
tını ve türkün bu tarihi niha
yet bulmuş milletle olan çürülı 
rabıtalarını düşünüyordu. 

Şeyh Sadun, bu medeniyet 
aleminde mevkii sıfıra inmi, 
araplığm muhasebesini yap
mak ister gibi hu itila ve suku
tun sebeplerini gösteren bütün 
eserleri kütüphanesine topla· 
mıştı. 

Yüzbaşı Celal gayri iht:yMİ 
sordu: 

- Türkiye'ye ait bir cil• 
uöremiyorum Şey Efendi. 

ıuşuyorlardı. Bir aralık sedirin luğunu tabii bularak mükaleme geçirmesini, bu akşam Şamdan salonu idi. Yüzbaşı Celal muntazam is- şi) ismindeki eser arap tarihle 
tam karçıs ın da ki dıvurda c 2viz v · aro fikirler· . I! r ili 1 r • 1 _,,,.,.ı,. '.,.,J0c_J'laıı'"'"'--"'ıJ''ra.ıı.nuh_'_l'~IL-L~..:-"· ·;; .. "'ha',...,1.-:;..ı•L;;"Jll' ..-....ı.·--....ı·ı;· ...ı..,·,;·, 'L...l'il"t-:..· -..ı";ı...., __ J. •.ı.. • _ _ ...._ .... J-.:·---"--'-..ı.... · -....ı•ı-...:.:-~.-..ı...--------J.'= -·:....~="'--



KADIN 

Güzellere nazaran er
kek güzelliği 

Erkek güzellili hakk•nda bu sene 
ııin güzellik kraliçeleri ıunları söy
ı·· •Yarlar: 

Fran11z rüzeli - "Bir erkeğin gii 
«1 olmaia ihtiyacı yoktur. Erkekte 
.._, karakter sahibi olmaktır,.. 

Avusturya güzeli - "Erkelin 
"'•ddi rüzelliği ancak filmlere ya
........ 

1 nıiliz süzeli - "Bir erkek için 

--·~-
Sade bir kır kıyafeti 

'l)orcu ve cömert olmak ki.fidir . ., 
Sıtp güzeli - ''Azim, zeki., itte 

trkeğin güzelliği . ., 
Alman güzeli - " Kalp güzelliği 

lcatakter güzelliği.,. 
ltalyan güzeli - ''Bir erkeğin 

lııaddi pzelliği beni ali.kadar et
Jtoı~., 

Acaba Naıide Saffet Han•m ne 
fikirde? 

Limon şurubu 
t .. liınonları sıkımz ve suyunu 
l~lbentle süzünüz. 500 gram 
dlttıon suyunda soğuk bir hal
de 80o gram tekeri eritiniz. On 
ln sonra kaynayıncaya kadar 

ltete arzediniz. Biraz soğuyun 
C\ tişelere koyunuz ve ağzını 
1lıcak ertesi gün kapatınız. 

Gözler için 
Gözleri rüzgara tutmamalı. 
Ziya cepheden gelirse, orada 

~lışınamalı. 
k llenkli abajıirlerin, bilhassa 
1•ınızı abaı· urun gözlere bü· 

r·k lt :ı:ararı vardır. Onların ye-
t' 

1
1ııe buzlu camlı abajürler kul-
'tııııalı. 
Sıcak bir odadan birdenbire 

:&uk bir yere geçmeyiniz. De 
d ltde banyo ederken, su altın
~ gözlerinizi açmayınız. Çok 
~ "vetli ziyalara yakından bak 
llyınız. 

'ık Gayri ki.fi bir ışık altında ne 
• llyunuz, ne dikit dikiniz. E
l;,, gözl~·iniz şişmiş ise, soğuk 
~.ile yıkamayınız. Bilakis göz 
I tınizin tahammül edebileceği 
'daı· sıcak su ile yıkayınız. 
Sabahleyin gözlerinizi açtığı 

~.t . d - d , Zaman, zıyanın ogru an 
·~. . 'it ffruya cepheden gelmemesı-

dikkat ediniz. 
ı Gerek kendi ve gerek çocuk 

1'tın1zın gözlerine çok dikkat 
~~ihtimam gösteriniz. Olünci
~~. kadar size hizmet ederler. 

1 
lit.iinünüz bir göz bozulursa, 

/ııı iti yapacak yedek göz yok 

"• . 

YQz.'ık zarif bir iskarpin 

Yanıklara karşı 
tr~SO gram kireç suyu, 30 
~-ıı:n badem yağı.. Kuvvetle 
~ı~ ıılanır ve bir pan .. •!da ya-

l'ere sü~lür. 

MİLLiYET PERŞEMBE 18 HAZiRAN 1931 

lVİarlene de Greta Garbo gibi ! 
En ziyade canını sıkan şey Amerikan yıldızlarının 

boyuna mücevherlerden bahsetmeleri imiş 
"Mavi melek,, filmi gösteril

dikten ıonra ortaya yeni bir ydd12 
çıktı: Marlene Dietrich 

Bu kadm, daha o zamana kadar 
alelade sahnelerde bir figüraet idi ve 
sinema stodyosuna hiç çıkmamıftı. 

"Mavi melek,, bittikten sonra, re· 
jisör Marlfıne Dietrich'e Hollyvod'a 
gitmek teklifinde bulundu. Marlene 
evvelô. tereddüt etti ve ısrar üzerine 
teklifi kabul etti. Amerikaya gider 
gitmez de derhal müıait bir mukave 
le İmzaladı. Çünkü istidad• kadar es 
rarengiz bir cazibeıi de vardı. Deı·· 
hal kendisini Greta Garbo ile kar

ı.taıtırdılar. 

Vakıa Marlene Dietrich hiç te 
Greta Garbo'ya benzemiyordu. La
kin Amerikada çevirdiği "Yanını.; 

kalpler., filmi ilk defa gösterilmeğe 
başlandığı zaman seyircilerden biri: 
"Bu Greta Gaı·bo değil mi?,, diye 
bağırdı. Bu sese gazeteler cevap ver 
di: ''Evet, Greta Garbodur.,, 

Kazandığı büyük muvaffakiye' 
Marlene Dietricb'e fazla gurur ver. 
medi. O, gene eıkiıi gibi melankolik 
ve sade bir kadın olarak kaldl. Hatti 
Hollyvod' da stodyoda iken locasın• 

nasd döıetmek İstediğini sordular: 
- Bir sandalya, bir kanape, müm 

künse bir de piyano! dedi. 
Kimse kulaklarma inanamadL Na 

sıl oluyor? Bu ayarda bir artist ne 
radyo, ne de çin liıkesinden mobilya 
istemiyor. Çünkü locayı silslemeğe 
gelen dekoratörler bir çok mütkilpc 

Marlene Dietrich JJe "yan
mış kalpler,, filminden 

bir sahne 

ıent artistlere ne beğendireceklerini 

ıaıırımılardı. 

Hizmetinde bulunanlar, çocuklar 
onun sadeliğine, tevazuuna ve ne
zaketine hayru olmuılardL Hatta 
kendiıine "Pembe melek,, ismini 
verdiler. 

Marlene sık 11k sinemaya gider. 
Hem artisttir, hem de tam bir sine
ma amatörü .• 

Daha gençliğinde musikiye·merak 
etmiıti. Bilha11a keman çalıyordu. 

Bir gün kolunu incitti ve doktorlar 
uzun müddet için keman çalmasını 

menettiler. Bunun üzerine tiyatro 

mektebine girdi. Az sonra bir tiyat
ro kendisini angaje etti. 

Evlenip çocuğu da oldııktırn son
ra, artık tiyatrodan da çekilmek üze
reydi. Fakat Sternberg kendisini ik
na etti ve "Mavi melek,, filmini çe
virdiler. Ondan sonra da aldı yürü· 
dü. 

Marlene Dietrich de Greta Garbo 
gibi çok konuşmaz. Amerikada en 
canını sıkan şey bütün konuftuğu 

kadınların yüzükten, bilezikten, mü
cevherden bahsetmeleridir. 

- Bak, tıı bilezik güzel değil mi? 
Falan dostum hediye etti. Bak, ıu 
yüzük ne enfes! Bunu da falan dos· 
tum hediye etti. 

Marlene'i Amerikada en ziyade 
ydclıran bu muhavereler olmuıtıır. 

"Y anmıı kalpler., den sonra Mar
line Dietrich'i '~Namussuz kadmn 
filminde göreceksiniz. 

--·--··-·------·----··-····-······ .... ··--·--· .. -.. ---· .. ----····-----
Hep Parise geliyorlar 1 

İta Rina Belgratta George

vitch ile evlendi. 

Bakteriyoluğluktan 
sinemaya 

MAcar sinema stüdyoları mü 
dürlerinden biri olan Dr. Paul 
Fejos Metro Goldvin ile uzun 
müddetli bir mukavele imzala· 
mıştır. Sekiz aydanberi son çev 
rilmekte olan "Büyük ev., fil
minin Almanca ve Fransizca 
versiyonlarını idare etmekte

dir. 
F ejos Hollyvood' a gelme

den evvel Rokfeller enstitüsün 
de bakteriyoloğ idi. 

"Sonra,, 
Erich Maria Remarque'ın 

"Garp cephesinde sükUnet var., 
isminde filme alınan romanın· 
dan ıonra yazdığı "Sonra,. is
mindeki romanı da filme alın
mak üzeredir. 

Fransızca film çeviren 
Alman artistler 

Brigitte Helm Fransızça ola 
rak film çevirmeğe başlıyacak
tır. Brigitte Helm Fransızça 
film çeviren Alman artistleri
nin üçüncüsüdür. 

Tasarruf 
Paramount iktısadi buhran

dan dolayı hazirandan eylule 
kadar behemehal 25,000,ClOO 
frank tasarruf etmeğe karar 
vermiştir 

King Vidor, Eleonor Bord
man, Mary Aıtor, Edmond Lo 
ve, Lliyan F ashman yakında 
Pariıe geleceklerdir. 

Acaba neden ? pr: 
Mary Pickford bir daha ko

cası Duğlas Fairbanks ile film 
çevirmiyecektir. 

Sinemacılar kongresi 
Haziranın 23 ünden 26 sına 

kadar Brigton' da İngiliz sine
ma müdürleri kongresi topla
nacaktır. 

Janette'in yeni filmi 
Janette Macdonald'ın en son 

filmi olan "Gece yarısı itıkı., 
ikmal edilmittir. Eşi Reginald 
Denny'dir. 

" M " 
idam cezası mevzu ittihaz e I 1 

dilen bir film Berlinde büyük 1 

bir rağbet görmektedir. Filmin 1 
;smi sadece "M" dir • 1 

Ben Hur 1 

Meşhur Ben Hur filmi tek
rar sesli olarak çevrilmi§tİr. 

Mukavele tecdidi 
Metro Goldvin Polly Mo

ran ile Joan Kravford'un mu
kavelelerini uzun sen~lcr icin 
tecdit etmiştir. • 

Sinema yıldızları oyna· 
dıklarr role göre, istedik· 
feri zarnın saçlarının ren
gini değiştiriyorlar. Colette 
Dar/cuil'ün şu beyaz saç
larına ne dersiniz? 

Zara: 
Vaı r.er Bros son üç 

13,000,000 frank zarar 
tir. 

ayda 
etmit-

'l 

vrela <.iarbo,nun geni bir resmi 

1 Dünyada neler oluyor? 1 

Eski facia 
Harpte batmış bir 

tahtelbahir bulundu 
ROMA, 16 (A.A.) - Gazeteler, 

bir kaç günden beri Portorecaanti 
balıkçdarrmn hükumet memurlarına 
müracaat ederek sahil civarında 26 
metre derinliğinde bulunan madeni 
bir cisim tarafından balık ağlarmın 
mütemadiyen kopar•lmakta olduğu
nu söyleyerek tikAyette bulunmuş

lardır. Bir bahriye romörkörü tara
fından yapılan iıkandiller, mevzuu 
bahis cismin harp esnasında batmıı 
bir Avusturya tahtelbahiri olduğunu 
meydana çıkarmııtır. Bu keşfin biz
zat Avusturya harbiyesinin bile 
meçhulü olan müthit bir deniz fa
ciaıını meydana çıkaracağı tahmin 
edilmektedir. Tahtelbahirin nasıl bir 
ıey olduğunu görüp anlamak için 
denize dalmıı olan bir dalgıç, yuka
rıya teneffiinüzlükten boğu.lmut .,. 
larak çıkarılmııtır. 

Artık sizlerle işim yok! 
PARIS, 16 (A.A.) - M. Dou· 

mergue'ın kendiıine İnzivagi.h itti

haz etmiı olduğu Tournefeuille'ye 
bir çok gazeteciler ve fotoğrafçılal' 
gelmiıti. Bir çok kliıeler alınmııtır, 
bunlar sabık Reiıicümhurun nıutat 

tebe11ümünü zayi etmemit olduğu

nu gösteriyor. Maamafih çok kimse 
kendisile mülakatta bulunmağa mu- ' 
vaffak olamam•ıtır. M. Doumergue 
her türlü mülakattan kat'iyyen iç
tinap edeceğini söylemit ve ancak 
§U sözleri söylemek İçin bu karann~ 
dan biraz feragat etmiıtir . Artık be 
nim itim bitti. Şimdi yeni bir dev
let reisi var ıimdi artık onun sözle
rini tavırlarını kaydetmeliıiniz. Mat
buatın dikkat ve ibtimamma ya)noz 
onun hakkı vardır. Hiç kimsenin ha 
lefim ve dostum Doumer kadar buna 
liyakati yoktur. Onu bu yeni devle
tin en büyük makamına gelmit gör
mekle memnunum. Onun vazifesini 
büyük bir liyakatle ifa edeceğine ka 
llİİm. 

Bu sırada kendisine t<iyle sual so 
ruldu: 

''Ya siyaıet? 

Eski Reis cevap verdiı 

#'Asla! Benim istirahate ve unutul 
mafa hakkım var!,, 

ltalyada işsizler 
ROMA, 16 A. A. - Neıredilen 

son istatistiklere göre ltalyada iısiz 
lerin miktan 31 May11ta geçen Ni
sana nazaran 36,000 kiti noksan o
larak 635,79 kiıiyi bulmuıtur. 

lısiz kalan 168,462 kadın da bu 
yekuna dahildir. (Stefani) 

Paris müstemlekat 
sergisinde 

PARIS, 16 A. A. - Müstemle
ki.t sergisinde vücude getirilmit o
lan ltalyan pavyonunda Pariıteki 

faıiıtler cemiyeti tarafından hayir 
müesseseleri menfaatine parlak bir 
eilenti tertip edilmiıtir. Bu eğlen· 
tide ltalyan sefiri Kont Manzoni • 
sergi komiıeri Prens Di Scalea ile 
birçok ltalyan ricali ve kalabalık bir 
halk kütlesi haz., bulunmuılardır. 

(Stefani) 

Italyada tayyare ile 
devir seyahati 

ROMA, 16 A.A. - ltalyada tay
yare ile bir devir seyahati yapacak 
olan Savoia Marchetti tipinde 3 tay
yarenin hareketi eınaaında M. Mus
solini de hazır bulunmuıur. Tayya
relerden biri bizzat hava itleri nazı
n M. Balbo tarafından idare edil
mektedir. Tay_yareler, Ostie istika
metinde havalanmıılardır. Mizida' -
da kısa bir müddet tavakkuftan son
ra Taranto•ya gidecekler ve oradan 
Lero adaaına doiru uçacaklardır. 

ROMA, 16-?nuaR R mfö föyy 

Italyada ticaret mizanı 
ROMA, 16 A.A. - Gümrük mü

dürlüğü tarafından neıredilen ista
tistiklerin tetkikinden anlaııldığrna 
göre 193ı senesinin ilk beı ayı zar· 
fında ltalyaya ithal edilen ticaret et· 
yaaının k•ymeti 5,236,301 s.:..; ve 
1 tal yadan ihraç edilen ticaret eıya
sının kıymeti 3,986,381,114 lirete 
baliğ olmııttur. 

1930 senesinin ayni devrcıinde 

ithalat yekunu 7,551,057,296 ve ih
racat kıymeti 5, 174, 711,871 liretten 
ibaret bulunmuştu. Bu suretle itha
lat ve ihracat arasında 2,377,345,425 
liretlik oir açık g<;rülmüştü. Halbu
ki, h.ı sena bu açık mil.tarı 1,249, 
470,.JS 1 lirete inmiştir. 

(Stefaıti) 
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Cenup vilaye·tlerinin 
lzmiri : Mersin 

Eskiden nasıldı, şimdi nasıldır? 
ithalat, ihracat ne merkezde? 

Mersinde kışla caddesi ve iskele 
MERSiN : Akdeniz sahillerinde 

lzmirden aon·a en işlek iıkeleleri
mizden biri olan .Merıin hakikaten 
görülmeğe seza bir ıehirdir. Kendi 
arazisinin feyz ~ ve bereketinden baş 
ka bir çok mahsuldar vilayetlerin de 
iskelesi olduğundan burası pek mü
him bir ticaret merkezi halini alm•t
tır. Evvlece mallarını Halep tarikile 
sevkeden tüccarlar dahi oradan vaz 
geçtikleriçin Halep sönmüt ve Mer
oin parlam•,tır. Bu cihet ne kad'1r 
ıükranla kayda seza iıe de cihan 
piyasalaflnda hüküm sürmekte olan 
buhran buraya kolunu uzatıruı ol· 
duğundan bu sene Mersinin vaziyeti 

ticariyesi değiımiı ve ahı veriıe dur 
gunluk gelmittir. Maheza bunun 
muvakkat bir hadiıe olduğuna ve az 
zaman sonra Mersin eski civ civli 
halini iktiaap edeceğine fÜphe yok
tur. 

Tahmil ve Tahliye Şirketi 
Dört ıene evvel 200.000 lira iti

bari sermaye ile teıekkül eylemiı o
lan bu ıirket Meninde ehemmiyetli 
müe11eselerden biridir. Eski iktısat 

müdiri Manıur Beyle iıletme müdi
ri hakkı Bey ve arkadatları tarafın· 
dan muvaffakiyetle idare olunan bu 
ıirketin manevi hisıedarları viliyet 
belediyeıile hususi muhasebesi ve 
ticaret odasıdır. Bunlardan başka 

maliye vekiletile Tarıuı ve Adana 
belediyeleri de ıirkete hiuedardır

lar. 

Eıki hal 
Bu şirketten evvel burada Hamit 
Hayfavi isminde birisi kaydı ha

yat ıartile tahmil ve tahliye işlerini 
ele ceçirmİ.§, iıtediğinin i1ini yapar 
iıtemediğinkini yapmaz, aklına esti
ği ücreti alır ve keyfemayeta hare
ket edennit 1 Bu adamın vatana ait 
maceralarmı yazmak istemiyorum. 
Bir aralık Süriyeye firar ve tekrar 

•vdetle affı umumiden istifade ede
rek burada kalmııtır. Hızır reiı na .. 
mında siyah bir arap ta onunla itti .. 
rak ederek burada servet sahibi ol
muılardır. Hızır reiıin kara günleri~ 
mizde bize yardım etmiı hamiyetali 
ve kader tinas bir adam olduğunu 

söylüyorlar. Bu zavallı H•zır reis 
kendine ait mavna _. romorkörleri 
satma!< için Beruta götürmü, ise de 
borcuna mukabil franoızlar tarafın
dan müsadere edilmiıtir! 

Şimdiki hfil 
Merminde iki yüz aile bu şirket 

yüzünden geçinmektedirler. Evvelce 
giren çıkan belli değilken ve her 
cins kaçakç• ve fesatç•lar kolayca gi
rip çıkarlarken timdi liman inzibat 
altına alınmış ve daha doğrusu Türk 
leıtirilmiıtir. 

Kdr f!e zarar 
ihracat eıyaıının tonosundan SO 

ve ithalattan da azami 110-170 ku
ruı Ü.ere alınmakta, ve inıaat malze. 
meıinden yüzde yirmi tenzilit yapıl
maktadır. Şirket 930 senesinde kırk 
bin lira kar temin eylemiıtir. Müdir 
Mansur Beyle Hakkı Bey çok kibar, 
nazik muktedir ve İnsaniyetu vata;' 
daşlarımızdandır. 

Nü/us 
f\.1ersin vilayeti, biri merkez ve di. 

ğ~ri Tarsus olmak üıere iki kaza, 3 

nahiye ve 266 köyden ibarettir. U
mum nüfusu 120,000 raddesinde .,. 
lup merkez vilayette 21.765 kişi sa· 
kindir. Bunlardan: 

589 Müsevi 
127 Ermeni 
558 Rum ortodoks 
295 Maruni katoliktir. 

Belediye işleri 
Mersin belediyesinin ima.r husu

sundaki faaliyeti şayanı takdirdir. 
Genç reis Mitat Beyin üç seneden· 

beri idare eylemekte olduğu bııra be 

lediyesi caddelere çok ehemmiyet 
vermiı ve sokakların kısmı azamını 

asfalt yaptırarak halkı çamur ve toz
dan kurtarm.ııtır . Yalnız en mühiın 

caddelerden biri olan kııla caddesi

nin aıfa]arz bırakılması bir noksan 

gibi göze çarpmaktadır. Mitat Bey 

her caddeye ağaçlar diktirmiş oldu

ğundan sokakların manzaıı çok gij .. 

zel bir tekil almııtır. 

Çarşı 

Çartı sokakları <ıelik deşiktir! 
Bu sokaklar vaktile blukaj olarak ve 

renkli ta~larla satrançvari süslene· 

rek çok metin bir 'urette yapılmıt 

olduğundan sökülüp yeniden yapıl

ması pek zahmetli bir iı c.lacaktı'i 
Bunların harap kl"ımları tamir edil .. 
mek suretile zemjn olduğu gibi mu· 
hafaza olunacaktır. Çar,ıyı gören 

bir inisan bu caddeler yüzünden ilk 

evveli pek fena bir İntiba haaıl et

mekte i•e de diğer asfalt caddeleri 
görünce fikrini değiıtinneğe mecbur 
oluyor. 

İtfaiyesi 
Şehrin itfaiyesi mükemmeldir ıca

bı kadar arÜ11;Üs, mot:>rpomp alındığı 

gibi hasta nakliye otomobili, et nak
liye otosü süprüntü kam· .nu ve bir 
de merdivenli otomobil ih7.a olun. 
muıtur . 

Tenvirat 
Şehir elektrikle tenvir olunmuı

tur. El<ktrik tirketinin f8rtname ve 
mukavelenameleri ııehrin aleyhinde 
olduğundan dolayı fesholunmuş v• 
yeniden muka.,elename alıc".ii der 
derst bulunmuttur. 

Su fle hafla 
Buraya lstanbul ve Konyaf3n 

damcanalarla ıu 6 .tirtilerek içilmek 
tedir! Sular fazla mikdarda kireçli 
oıduğundan fıkaradan batkaSl içme. 
mektedir. Mersin deresi pek müken 
mel bir su ise de çamurlu ve mevad .. 
dı uzviyesi fazla olduğundan bittabi 
bu da içilmemektedir. Mevcut kireç
li suların ıslahile kabili şurp bir ha
le vaz'ı için bir faransız grupile mü. 
zakere cereyan etmektedir Mersi
nin havasını kimse beğenmiyor. Bu. 
na sebep 3 kadar müz'iç sıcııı:ktar ya? 
ması, rutubetin fazla bulunması ve 
bir de arazinin meı·zii ve :sıtmalı 0 (. 

maııdır, Halbuki sıcağın bir cht::ın

miyeti olmad•ğı gibi rutubet t . her 
halde (hadide) kadar değildir ve sıt 
ma mücadelesi sayesinde de ı:.ıtmalar 
azalmıştır. Binaenaleyh Mersin çclr 
güzel bir yerdir. 

R. K. 
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Pazartesi - Doğrusu bu 
kızla evlenilmez, Ne ettin de 
500 liralık nişan yüzüğü ver
din. 
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Salı - Melahat, yüzüğümü 

geri ver ve artık birbirimizi 

unutalım 
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Salı - Nafile, o kadar 

uğrattım, uiraştım. Bu men
hus yüzük bir türlü parma
ğınırlan çıkmıyor. 

·· Ne düşünüyorsunuz 
beyefendi? 

- Sizin düşündüğünüzü. 
- Tatbika kalkarsanız, 

vallahi bağırırım. 

Trende 
Kompartımııada erkekli, ka

dınlı yolculaı.. Pençere açık. 
Orta yaşlı bir zat pencerenin ke 
narında oturuyor. 

Kadın yolculardan birisi bu 
zala dedi ki: 

Beyefendi, pe~çtreyi ka
patır mısını? Doktor söyledi. 
Eger soğuk alırsam, hasta olu
rum ve ölürüm. 

Pençere kapatılıyordu. Bu se 
fer başka bir kadın yolcu: 

- Aman kapatmayın, dedi, 

1 insan :.Oğulup ölecek burada .. 
Kavga batlıyordu. Bu sırada 

İbrahim Bey geline aşure 
göndermifti. Kerime sofrada 
babasının kar,ısına oturdu. 
Müstakbel kocasını dü,ündük
çe gönderdiği hediyeden nef
ret ediyordu. Zoda bir iki ka
~ık aldıktan sonra aşure taba
gını önünden itti. 

Kerime Hanım Kadri Bey 
b~sabına İbrahim Beyden kork 
makta haklı idi. Hatta bu kor
kular, İbrahim Beyin rakibi 
hakkında beslediği kin ve gay
ze naı:aran hiç kalırdı. 

Serkatip o gün evine döndü
gü z~man derhal F enılu yanı
na ÇP.i)ırmıştı. Araba dikkatle 
baktı: 

- Bana hak, dedi. Sana 
havale ed'!c;: ·, b:r ışım var .. 
Amma bunclan hiç kimseye 

1 

1 'r 

1 
f 
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- Pek a'a, madamki çık
m1yor, öyleyse evleniriz. 

- Benim için C. B. N. 
adresi ile bir mektup var mı? 

- Hayır, yahız C. C. B. 
B. N. N. adresine bir mek

tup v~r. 
- Öyleyse benim. Çünkü 

nişanlım kekemedir. 

ihtiyar bir yahudi dedi ki: 
- Evveli. pençu·eyi kapata

lım. Birisi boğulup ölsün. Son 
ra açalım, öteki de soğuk alsın, 
ölsün. O zaman başımız dinç 
olur. 

Kadri Beyi nezaret altında 
bulunduracaksın! Anladın mı? 

İbrahim Bey bu sözleri a
ğır ağır söyledi. 

- Ya Y•ısuf Paşa? Onu k~n 
di havasına mı bırakacağız? 

Haremağasının şevki kırıl
mıştı. Avını elniden kaçıraca
ğını düşündükçe kahrından ö
lüyordu. 

Serkatip Arabın aklından 
geçenleri gözünde okudu. Onu 
tatmin için: . 

Korkma, dedi. Efendini e
limizden kaçırmayız. Fakat 
Kadri Beye 'hiç göz açtırmağa 
gelmez. Ben evleninceye kadar 
o Kerime Hanımın yüzünü gör 
memeli .•. 

İbrahim Bey kendi kendine 
konuşuyor gibi sözüne devam 
etti: 

MİLLiYET PERŞEMBE 18 HAZİRAN 1931 
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Erazi vergisine dair 
Erazi vergisi layihai kanuni-

Nasıl kaçtılar? .. ....................................... .. 
f iLlNLIH T~RK LİMTED 'iHKETi 

--
Maniııa hapiııhaneııinden 
kaçanların iııimleri 

HE~M 
yesi metnini evrakı havadiste MANiSA, 16 - Hapiıhanedeki 
okudum. (hatsız arazi ve arsa firar hadisesi hakkında tahkikata de 
!ar) vergisinin kıymetinin bin- vam ediliyor. Kaçanların bir hafta 
de bC!i üzerinden alınacağı gös içinde tüneli açmağa muvaffa~ ol
teriliyor. Halbuki diğer bir dut.farı ve çıkan tat ve topragı ya
maddei kanuniyede de 1940 se 1 takları altında sakladıkları anlaşıl
nesinden sonra umumi tahrir mıthr. Müddei umumilik Adliye ve
görmeyen mahallerin, arazi ve kiJetine bu hu•usta bir rapor ıı;ön
arsaların 1331 tarihindeki tab- derrnittir. Diğer taraftan jandarma 
riri umumide konulan kıymetin kumandam binbaıı Ziya, maiyet me 
altı misli matrah ittihaz edilece murun Rebii, polis memuru Zeki 
ği muharrer bulunuyor. Şu hal Beyler isticvap ile meııı;ul oluyorlar. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
g·azeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
es : Ankara caddesi Kahraman zade hanı J üncü kat 

Tei~raf adresi: Reamilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 ··--------·· ~ ihtiyat zabitlerine 1 
Kılınç Ali Paşa askerlik şu-

besinden: , de alınacak vergi, tenzil değil, Elli altmıt ıeneyi mütecaviz bir 
tezyit edilmi§ demek oluyor. zaman evvel inşa edilen bu hapiıha
Bunu bir misal ile izah ede- ne 400 mevcut içindi. Binanın mü
yım: dürün ikametgahına tahsis edilen 

Aksaray harik mahallinde kısmı senelerden beri maili inhidam
bulunan 286 zira bir arsamıza dır. Bin bir yninde rahneler mev-
1331 tahriri umumisinde beher cul olan böyle müdür daireai gibi 
ziraına be' liradan 1430 lira hapishane koğuıları da ayni suı·etle 
kıymet konulmuş idi. Bu arsa- inhidam emareleri göstermektedir. 
yı satmak için şimdiye kadar 
kira ren vaki olan tetehbüsa
tım neticesinde beher ziraına 
7 liradan fazlaya talip bulama
dım. Halbuki 331 tarihinde 
konulan kıymetin altı misli 
8580 liraya baliğ oluyor. 

Kaçanlar şunlardır: 

Mahküml~r: Menemcn'in Yanık 
köyünden Muatafa oğlu Hüaeyin, 

Manisa'nın Dere köyünden Şeref 

Kılınç Ali Paşa askerlik şu
besine kayıtlı ihtiyat zabitanı
nın 931 senesi yoklamasına 1-
6-931 tarihinde başlanıp 30-6-
931 tarihinde yoklama hitam 1 
bulacağından mezkur tarihe 
kadar yoklamaya müracaat et
meyenler hakkında 1076 numa 
rdı kanunun 10 uncu maddesi 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

Bunun üzerinden binde be§ 
hesabile verilecek vergi mikda 
rı da 43 lira derecesinde bulunu 
yor . 

Şundan anlaşılıyoı· ki 1331 
tarihinde konulan kıymetler an 
cak bir buçuk misli tutabiliyor. 
Bu hesapta binde beş hesabile 
verilecek vergide bu matrah ü
zerinden binde beş değil, binde 
yirmi hesabına geliyor. Binaen 
aleyh 1331 taı-ihindeki kıyme
tin altı mi•li matrah itibar olun 
mayıp bir buçuk mislini mat
rah ittihaz etmek icap ediyor 
ki binde beş hesabını tutabilsin 
ve vergilerin tenzili hakkında
ki hükiımeti adilemizin hüsnü 
niyetle me~bu teşebbüsatı yeri 
ni bulabilsin, efendim. 

Avukat 
Ziya Muzaffer 

Köy mektepleri hak
kında kararlar 

Maarif müdürü Haydar Bey 
Çatalcadaki teftişatından av
det etmiştir. 

Dün öğleden sonra ilk tedri
sat müfettişleri Haydar Beyin 
riyasetinde toplanarak, köy 
mekteplerinin vaziyeti hakkın
da bazı mukarrerat ittihaz et
mi~lerdir. 

Jçtimaa 21 Ik tedı·isat müfet 
tişi iştirak etmiştir. 

Tahlil edilece 
nümuneler 

Bleediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek kimyaha 
neye tahlil ve muayene ıçın 
gönderilen maddelerın iki nü
muna olarak gönderilmesini bil 
dirmiştir. Bunlır.rdan biri mü
hürlenerek naklolunacaktır. 

oğlu Muhsin, Soma'nın Küçük yay

lasından Hasan oğlu Osman, Akhi
sarın Koca kağan köyünden 1 ımail 
oğlu Mehmet, Kırkağaçın llyaslar 
köyünden Koz oğlu Muıtafa, Akhi
aann Kethüda mahalleıi.nden Bur

salı Ali oğlu Mustafa, Manyastan 
Süleyman oğlu lbrahim, Somanın 
Kozlu üren köyünden Cuma oğlu 
lsmail, Kulanın Selindi nahiyesi 

Tokmaklar köyünden Mehmet oğlu 
Ahmet, Somanın Karaca köyünden 
Hac• Kadir oğlu Mehmet, Somanın 
Karaca köyünden Hüseyin oğlu Ha
lil, E,menin Manavlı köyünden Ha
lil oğlu lsmail, Demirci'nin Pulluca 
köyünden Koca Himmet oğlu lbra
him. Manisanın Pelitafan köyünden 

Koca Ali oğlu Ahmet, Haneıin Tal
kir köyünden Mehmet oğlu Sıdkı, 

Akhisann Hacı köyünden Ali oğlu 
Mehmet Ali, Bolvadinin Karapınar 

köyünden Çolak oğullarından Mus
tafa oğlu lsmail, Manisa'nın Araplı 

köyiınden Hasan oğlu kürt Mehmet, 
Kulanın Sel•ndi nahiyesi Tokmak
la.- l..öyünden Mehmet oğlu Muıta
fa1 Kümelel köyünde zurnacı oğlu 

Ha~an; 

Mevkuflar: Manisanın Bektaşı 

sağır mahaUeıinde Molla Mustafa 
oğlu palabıyık Mehmet, Papazlı kö
yünde Adem oğlu lbrahim, Bülent
kebir köyünde Arnavut Veli oğlu 

lbrahim, Akhisarlı Mustafa Ali oğlu 
Süleyman lzmir ilci Çeşmelik köpek. 
çi Etem nezdinde Murat oğlu Naz
mi, Erıincanlı Göllabi oğlu Hakin, 
Kırk Ağaç Hamit mahallesinden 
Yürük Oğlu Ali, Kırk Ağa çın E viıli 
köyünden Balyalı Şakir oğlu Meh
met, Somanın Kalemli köyünden 
Ramazan oğlu Muıtafa, Salihliden 
Mehmet 1 zzet, Salih1inin Ak viran 

köyünden Süleyman oğlu Ahmet. 

Bunların derhal tutulmaları için 

tedbir ittihıtz edilmittir. 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hernevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt zarf, kart vizit, 
muht ra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres•. Ankara caddes· dairei mahsusa .... 
Telefon 24311/2/3 

Ticaret İşleri umum mü
dürlllğünden: 

Sigorta şirketlerinin teftiş 
ve ınürakabası hakkındaki 25 
haziran 927 tarihli kanun 
hükümlerine göre yangın si
gorta İflerile çalışmak üzre 
tescil edilmiş olan ecnebi si
gorta şirketlerinden ( La 

Prevuvayans Harik La 
Prevoyance Compagnie 
D, Assurances Et De 
Reassurances a Prımes 
Fixes Contre L'Incendie 

sigorta şirketi hu kere mü
racaatla tirketin Türkiye 
umum vekilliğine şirket na
mına yapacağı işlerden do
ğacak davalarda bütün mah
kemelerde dava eden, edilen 
ve ilçüncü şahıs sıfatlarile 
hazır bulunmak iizre RENE 

ASEO ve Albert Tiano 
kolektif şirketini tayin ey
lediğini bildirmiş ve lizımge
len vesikayı vermiştir. Key
fiyet kanuni hükümlere mu
vafık göriilmüş olmakla ilin 
olunur. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun 
dan:: Bir borçtan dolayı mahcuz bu 
lunan karyola, boru, bir ayna 20 / 6/ 
931 tarihine müıadif cumartesi gü
nü ıaat 18 den 19 a kadar Papasköp 
rüıünde Feıliyan sokağında 49 nu
mcrolu hanede bilmüzayede satıla
cağından? talip olanların aün ve saa 
ti mezkürda mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

lıtanbul Birinci iflas Memurlu
ğundan:: Müflis Madam Polek§ini 
masaıı tahkiki deyun muameli\ti hi
tam bulmuş ve alacaklar sıra defteri 
tanzim ve askıya konmuıtur .. Bu sı
rada Müflis alacaklılarına koogorda
to teklif etmittir. ikinci alacaklılar 
toplanması için tayin olunan 9-7-931 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 13 de b,;rayı müzakere alacaklıla 
nn birinci ifli.s dairesinde hazır hu· 
lunmaları ilin olunur, i-LA._N __ _ 

K.araköy, köprübatı Ka·Jrköy va
pur iıkelesi cihetindeki 

GiŞEYi 
Tayyare Piyango biletleri satmak 
ıuretile işletmeğe talip olanların 20 
Haziran 31 tarihine kadar lıtanbul 

Esnaf Bankasına müracaatları. 

)enirsem, Kadri Bey artık Yu- günü gününe malumat vermeli kendisine geldiğini hissetti. 
suf Paşaya yardım etmez. Za- sin! Daha bir kaÇ gün İstanbul Mektup Kadri Beye verildi
bit arkadaşları Kadri Beyi tu- da kalıp sonra Bursa'ya gidece ği zaman Kadri Bey odada idi. 
tarlar. Kadri benim k!'rduğum ğim. Şayet Kadri Bey bir kola Arkadatına doğru ilerleyip o
tuzaktan kurtulup Burr.a'ya gi yını bulup Bursa tarafına gide muzunun üstünden baktı: 
derse gazebı sahaneyi celbet- cek olursa sen de peşi sıra git- - Nedir bu ? 
miş olur. meli~in. Onu sıkı bir göz hap- - On gün saray'ın muhafa-

Hal'emağası adeta tehditkar sine al. zasına memur edilmişim. Vazi 
bir sesle sordu: Baktın ki, Mudanyaya gitti, fem derhal başlıyor. 

- Ya Yusuf Paşa? O ceza- sana vereceğim bir mektubu o- - Çok aksi İş! 
sını çekmiyecek mi? rada kaymakama verinin, son- - Aksi de söz mü? .. 

SİGORTA ŞiRKETİ 
Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmi~tir. 

Adres: ı Telefon: j 1e"graf: 
4 üncü Vakıf Han Is'. 531 fmı·vn 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 1 
1931 Haziranın 19 uncu Cuma 

günü sabah saat 10 da Beyoj'ılunda 
Sıraselvide Soğancı Çıkmazında CI- 1 
HANGIR PALAS'ın 3 numerolu 1 

daireıind~ mevcut ve mösyö RIŞAR ı 
ŞTOKEL'e ait gayet kıymettar ve 
müzeyyen e,ya)ar müzayede sureti· ·ı 
le satılacaktır. 

9 parçadan mürekkep, Alman 
mamuli.tı en1salıiz şen füme yemek 1 

oda takımı, defa 9 parçadan miırek
kep mükemmel nıaun kaplama asri 
yatak oda takımı, bir kanape 2 kol
tuk ve 3 sandalyeden ibaa·et asri ka
nape taktmı, 134 parçadan mürekkep 
Limoj tabak takımı, 2 adet emıalıiz 
vatet koltuklar, hakiki kesme kriı
taJ bakara gayet nefis su takımı, 
(64 par~a) asri kütüphane ve yazı
hane takımı, ıtil ampir bronz ve 
kristal mükemmel elektrik avize, 
genç kız İçin beyaz lake yatak oda 
takımı, 3 adet hakiki Fransız mar
kitirisi, eski parçalar (kadın yazıha
nesi, kütüphanesi ve oyun masası) 
Pate markalı büyiik gramofon ve 
100 adet plaklarile (26 adedi Karu
zo) Verni Marten yazıhane, karyo
laya tahvil olan pek zaı-if Fransız 
meşhur MERS[E mamulatı bir ml\bl 
hayh yazolar, biblolar ve ufak tefek 
hava gazı ve elektrik için en son 
model ocak ve fırınlar, hakiki tim
sah kaplan ve ayı derileri, oymalı 

meşe ağacından portmanto, muhte 

lif perdeler ve sair birçok lüzumlu 
e~yalar. Yeni ve en son model kuy
ruklu Blütner piyanosu SARUH, 
SiNE, BELUC, TEBRIZ, EFGAN, 
hahları p~y sürenlerden 100 de 25 
teminat alınır. 

Ticaret t,ıeri umum MUdUr 
lüğüoden: 

Sigorta ıirketlerinin teftiı 
ve murakabesi hakkındaki 25 
Haziran 927 tarihli kanun 
hükümlerine göre yangın nak
liyat sigorta iılerile çalışmak 
üzre tescil edilmiş olan 
ecnebi sigorta şirketlerinden 

LA SUVIS-LA SUIS
SE Sigorta ŞirkeH 
bu kere müracaatla şirketin 
Türkiye umumi vekilliğine 

ıirket namına yapacağı işler
den doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü şahıs sıfat
larile hazır hulunm1k üzre 

Röne Aseo ve ALBERT 
TIANO Kolektif şirketini 

tayin eylediğini bildirmiş ve 
lazımgelen vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükllmlere 
muvafık görülmüş olmakla 
ilin olunur. 

Cappeilı 
Film ve Plakları 
Kullanaı;ık mükemme! ve 

muvaffak olrnu; f oto '•raf-• > 

!ara malik olzca •, sınız. 

Her yerde satılır. 

(Resmi taofiye J 

Birinci lfJa~ Memur]uğundan: 

Tasfiyesi kararlaştırılan müflis 

kumat tüccarı TAYIHMAN BiRA
DERLERiN Galatada, Topı;ular 

caddeıin!1 e; kain 53 num~rolu mağa
zada mevcl't yazlık ve kı~lık bil
cümle elbiselik kumaşlar 22 Hazıran 
1931 Pazartesi gününden itibaren 

her gün saat ıs ten 19 a kadar pa
zarlık suretile ıatılacağından talit1 
olanlann mezkür tarihten itibaren 
her gün muayyen saatlarda n1Üraca

atları ilin olunur. 
Beykoz Sulh mahkemeıinden: 

Beykoz kazasına tabi Ayvalı kaı·
yesinde Üsküdar caddesinde Pa~a 
köylü melenkodan metı·ük ve hnzi
nece bilmüzayede 377 lira bedel mu 
kabilinde Hüseyin oğlu Osnıan ar,-.:ı
ya ihale edildiği ve fakat taıı.arruf 
kaydı oh11achğından senetsiz tasarru 
fat miaillü muamele yapılacaı;ından 
mczkür çalılık ile alakası olanların 
10 gün zarfında ye.vm tahWll-.111t olan 
25-6-931 perşembe günü saat 13 te 
Beykoz tapu idaresine mürac~atları 
ilan olunur. 

1 stanbul Dördüncü icra Moınur· 
luğundan: Tamamına (38315) lira 
kıymet takdir edilen Be} c:.glunda 
Asmalr Meıcit mahallesinde Meşru 
tiyet sokajiında atik ZS cedit 37 
Numaralı sırf mülk bir bap hanenin 
tamamı açık arbrmaya vazolunup 22 
Ha:ı:İran 931 tarihinde tartnameıi 
divanhaneye talik 20 Tcm.nuz 931 
tarihine müsadif pazartesi günü ıa .. 
at on dörtten on yediye k~dar İsten 
bul dördüncü icra dairesinde açık ar 
tırma ile satılacaktır. Arlırıncı birin· 
cidir, artırmaya iştirak için yüzde 
be~ teminat akçesi alınır. 

Müterakim vergileri ile bclt"diye 
resimleri vakıf icaresi ınü~teriye 
aittir. Hakları Tapu ~icillerilc sabit 
olmayan potcl.li alacakhlar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakk• •ahip 
)erinin bu h::\kları ve husu ile faiz ve 
masarife claiı· ol<c'n iddiAlnrının ilan 
tarihinden itibaren yirn1i gün içinde 
evrakı müspitclerile bildirmtleri l..t· 
zıhmdu·. Ak•i halde hakları tapu ıİ· 
cillerile sabit olmayanlar satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Alilkadarların yeni icra ve iflils kanu 
nunun l 19tnlcll maddesi hiikınünegO 
re tevfiki haı·eket etmelel'İ ve dahş 
fazla ına1Umat İsteyenle)·in 930 415 
dosya numeroıilc mcnturjyctimizı 
müracatları ilan olunur. 

zak tutmak için bu işi yaptılar. 1 ken arkadaşının ellnini tulup 
Vah zavallı Kerime, vah! 1 heyecanla sıktı. İngiliz bir müd 

Bu sözleri söylerken Kadri det dşündü sonra: 
Bey'in sesi titriyor, gözleri do- - Bursa'ya gidemezsin, de· 
luyordu. Sanki Kerime yanı di. Davut Paşa tayin elliği sa
başında imit te kendini imdadı atte saray' da bulunmadığını 
na çağırıyormuş gibi garip bir görünce sebebini anlıyacak, se· 
haleti ruhiye tahtı tesiı·inde ni derhal tevkif ettirecek .. 
kalmıştı. - Bilyiorum .. İradeye karşı 

Baker arkadaşının haline •- gelmek bir felakettir. Padişa-
cıdı. hın gazebine uğramam muhak 

- Acele etme. Birinin hak- ra kendin de kabil olduğu ka- Kadri Bey fena halde hiddet _ Bu şerait dahilinde sara-
kından geldikten sonra ötekine dar süratle benim Bursa'daki lenmişti. Ayağını yere vurdu: ya gitmeniz hiç muvafık ol-

kaktır. Fakat Kerime bana her 
şeyi unutturur. O bana güneş 
gibi, hava gibi lazımdır .. Onun 
için her şeyi feda etmeğe hazı-

geçelim. Kerime Hanımı alaca evime gidersin. İyice anladın -Olur talihsizlik değil! Her maz, dedi. Eğer gidersen belki 
ğım diye babasını kendi haline ı mı? işim aksi gidiyor. Öyle vakit- de başına bir felaket gelir. Beni 
bırakacağım zannediyorsan al- 1 brahim Bey bu son suali a- siz bir tayin ki, olur şey değil. dinlersen burada saklan. Be- rım ... 
danıyorsuıı! Yusuf Paşa'nın miı·ane bir tavurla sormuştu. Başka zaman olsaydı maalmem nim evimde bulunduğun müd- Kadri Bey bu sözleri tam bir 
hakkından gelmek nazik bir iş- Arap candan gelen bir itaatla: nuniye kabul ederdim. Fakat detçe kimse sana el süremez. İs kanaatle söyliyordu. 
tir. Fakat sen bu işin uhdesin- - Evet beyim, anladım! şu esnada Kerime Hanımın tersen on iki saat zarfında seni - Nereye gitsen izin derhal 
den gelirsin, çünkü ona fena Dedi ve İbrahim Beyin emir- hürriyeti meselesi mevzuu ba- hudut haricine çıkarabilirim. bulunur, yakayı ele verirsin. 
halde düşmansın! !erini yerine getirmek üzere dı- hı"s. Her halde bu •erefli vazife y K Hünkarın gazebniden kurtul-

f 1 d Y - a erime!.. Onu ne ya-
-Ondan intikam almak için şarı ıra ı. yı· reddedeceg-ı"mt. ? B mag'a imkan yoktur. payım... en gidecek olursam 

her fedakarlığı göze aldırırım! İşler İbrahim B. in tahminin _ Emri değiştirtemez mi- onu kim kurtaı-ır? Bana ne ha- _Her şeyden evvel Kerime 
- Sen her şeyden evvel ba- den daha süratle ilerliyordu. sin? her gönderdiğini biliyoı·sun. yi kurtaracağım. Bir kcrre'<>nıl 

na itaat etmelisin! Gerek senin Kadri Bey. yeni .vazifeye tayini\ Bu vazife mesela on beş gün Kendisini bırakıp gidecek olur kurtarayım, serbest bulundu· 
gerek benim muvaffakıyetimiz hakkındakı emrı almıştı. ı sonraya talik edilse.. sam Keı;me kat'iyyen yaşa- ğundan emin olayım, ondaıı 
emirlerimi yerine getirmekte Kırmızı balmumu ile mühür -Hayır, yarın saat onda biz maz .. Ben onu bu vaziyette na- sonra kendi halimi düşünürüırı· 
göstereceğin dirayet ve istica· lenmiş olan za..fa bir müddet zat Davut Paşanın yanında İs- sıl bırakırım? Buna hiç aklın Vakit geçiı-meden Bursa'ya gil 

b;ı.hsetmeyeı:cksin' le tabidir. Kadri Bey'in harcka baktı. Hatta içini açmadan bu 1 bati vücut etmeğe mecburum. kesiyor mu?.. meli. Yarın ilk vapurla hareke' 
~~~~~...lit...ı .... """""'"'".ı....wm.1~~-.L.~~..öıl!IL...K.er.i.aı.e...~ı.DJi!!llA.~::.J.J.ı.1!.!.~~ilUL&ı:ı.lt~a~·il.J.a&&....211.!.!a..,'._;ın~e~k~t~u~b~u~n!_Bb~iı~·~d~ü!!!:rrı~a~·n!!...!t~a~h~rlik~il~e_:_sB~i~lil'..!:o~r~u~m:!..:..:!B~e~n~i!,..!:K~e~r~i~nı~e~'~d~~~n~u~-!K~a~d~ri!._!B~e~·yV_!b~u:!...:s~o~·z~l~e~ri!_!s2ö~y~le~ı~·~e~t~m~eliyim. (Bitmedi) 
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• M. satın alma J 
komisyonu ilanı 

İstanbul ve civarındaki 
Askeri kıtaat ve müesscsatın 
erzak, ekmek, vesaıre kara 
ttakliyatının beher kilolarına 
kapalı zarfla teklif edilen 
liatıar haddi itidalde görül
ırtediğinden 18-6-931 perşem
be günü saat on dörtte Fın
dıklıda hey'etimizde pazarlık
la ihalesi yapılacaktır. Talip• 
lerin şartnamesini bey' etimiz
de görmeleri ve ihale saatin
den evvel teminatlarile hazır 
bu!unmalarL 

*** Farkı fiyab teahhüdünü ifa 
ademeyen müteahhide ait 
olmak üzere pazarlıkla mUza
Yedeye çıkarılan 14 ili 18 
bin kilo beyaz ve haki bez 
kırpıntılarına talip çıkmadı
itııdan 20-6-931 cumartesi 
gilnli Aat 14 te Fındıklıda 
b.eyetimizde tekrar pazarlıkla 
•atılacaktır. Taliplerin prtna· 
llıeaini heyetimizde ve kırpın• 
tdarı Saraçhane ambarında 
llraciye evinde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel teminat
lariyle hazır bulunmaları. 

* * * Kastamunideki kıtaatm ih-
tiyacı olan Un kapalı zarfla 
'llÜnakasaya konmuştur. lha
ıesi 20 Haziran 931 cumar
tesi günü saat 15 te Kasta
tııunide askeri satın alma ko
tııisyonunda yapılacaktır. Ta· 
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te· 
ıııinatlariyle birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

• * * 
Samsunda ki kıtaatın ihti· 

Yacı olan koyun ve sığır eti 
kapalı zarfla ve ayrı ayrı 

1 Şartnamelerle münakasaya 
konmuştur. ihalesi !Temmuz 
931 çarpmba günü Samsun
da askeri satınalma komis
Yonunda yapılacaktır. Talip
lerin ,artnameyi görmek üz
re Fındıklıda hey'etimize ve 
fili tname almak ve teklifle
rini vermek üzre teminatla
rile birlikte Samsunda mez
ltiır komisyona müracaatları. 

* * * İzmirde bulunan 57 nci 
fırka kıtaatının ihtiyacı olan 
sığır eti kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 20 
liaıiran 931 cumartesi günü 
saıt1S,30Ja İzmir müstahkem 
ıııevki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
Şartnameyi görmek üzere Fın
dıklıda heyetimize ve şart
name almak ve tekliflerini 
Vermek üzere teminatlariyle 
birlikte mezkür komisyona 
ll'ıüracaat!arı. 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli fab· 
rikalar mamulatından yüz yir
tııi bin metro gılıiflık bez 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 20-6-931 
cumartesi günü saat 15 te 
Ankarada merk ~z satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
l'aliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
tııinatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları-

.. . . 
Kırmızı domates, bamya, 

l>atlican, fasulya, kabak, se· 
ıııizotu, yeşil biber. 

izmitteki kıtaabn ihtiyacı 
olan balada cinsi yazılı yedi 
kalem taze sebze kapalı zarf
~a münakasaya konmuştur. 
ihalesi 20- 6- 931 cumartesi 
&Unü saat 15 ie İzmit 23ücü 
fırka satınalma komisyonunda 
Yapılacaktır. Taliplı;rin şart

ııaıneyi göı mek üzre Fındık
lıda hey'etimize ve şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
ilzre teminatlari!e birlikte İz
llıitte mezkur komisyona mü· 
taca atları. 

:[. :;. . 
Mersındeki kıtaatın ihtiyacı 

0 1an ekmek kapalı zarfla 
~Jnakasaya konmuştur. İha· 
es( 15 temmuz 931 çarşam-
ba gü!lü saat 16 da Mersin
de askeri satınalma komisyo· 

an 1 LAN Terlemeye.karşı pek nafi ve müessir olan: ' . u unın ısarı mumı-

Bolu Vilayetinin Mudurnu İstanbul Tr~mvay Şirketi ~o O O R ON O PERTEV'ı• : 
1 d kazasında Yag· cılar köyüne "' •• • l • "" • d 

cıvar haftancık nam devlet bedelleri tediye olunacak tah- mu ır ıgın en· 
ormanından kat'i plan muci- vilatının on birinci keşidesi Dostlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklardır. • 
hince senevi ( 1571 ) metro 1 temmuz 1931 günü öğle- Her ,.czane ve ecz:ı depolarile tuhafiy~ mağazalarında arayınız Yerli malı olarak (5500) kilo nişasta ko!a pazarlıkla alı-
mikhaptan bet sentcde (7855) den sonra saat 3 1-2 ta nacaktır. (110) lira teminatı muvakkatele7iyle beraber 29-6-
gayri mamul metro mikap Beyoğlunda Tünel meydanın- 7 • • fırka 931 pazartesi günü saat (10) da ve nümuneleri görmek üze-
göknar eşçarı kopalı zarf da Metro Hanında Şirketin Jn CJ re de her gün Galatada mübayaat komisyonuna müracaat 
usulile 21-6-931 tarihine mü- merkezi idaresinde Noter hu- etmeleri. 
sadif pazar günü saat onbeıe zurunda icra edileceği, iıbu Sahnalma Komisyonu Riyasetinden: 

(Resmi lti.nlar Türk Limited Şirketi) 

kadar müzayedeye konulmuş· tahvilat hamillerine ilin olu- Merkezdeki kıtaat ve müessesatı:ı 1-7-931 tarihinden 31-
tur. Tafsilat almak ve şera- nur. 6-932 tarihine kadar bir senelik yiyecek ve hayvanabn ye· 
iti müzayedeyi anlamak iste- Amortisman cetveli mu- mile yakacak münakasaya çıkartlmıştır. Mıktarları aşağıda 
yenlerin Ankarada orman cibince, itfa keşidesi, 1040 ırösterilmiştir. İhale edileceği gün ve saati de yazılm:ştır. Ta-
müdiriyeti umumiyesile İstan- ( bin kırk ) adet tahvil üze- tiplerin şeraiti anlamak üzre ker gün komisyona müra<.aat-
bul ve Bolu orman müdiri- rine yapılacakbr. ları ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminab muvak-

Tütün inhisarılstanbul 
Baş nıüdirliğinden: 

yetlerine ve taliplerin de yev- Tahvilat hamillerinden ar- katelerile ihale günleri bildirilen saatte komisyona müracıt-
mi ihalede teklifname zarf- ıı:u buyuran zevat, keşidede !arı ilan olunur. 
!arını müstashiben Bolu orman b b 1 • davet olu arf k azır u unmaga - Kapalı z la müna asa: 
müdiriyetinde müteşekkil iha- nurlar. 
le komisyonuna müracaat ey- İstanbul, 10 haziran 1931 Yapılacak erzakın cinsi tarihi günü 
lemeleri ilin olunur. Müdiriyet Ekmek 580000 kifo 5-7-931 pazar 

-
( Resmi tli.nl•r Türk Limited Şirketi) Sadeyag· 9000 

ik " " " 

Sam~un idarei inhisariye anbarında mevcut ( 7,500) kilo 
köhne kaneveçe parçalarile (1,500) kilo iakarta ip parçalan 
8 temmuz 931 tarihinde ihale edilmek üzre Samsun 8q 
müdürlüğünce münakasaya vazedilmiş olduğundan, talip 
olanların Başmüdüriyeti mezkureye mllracaatlan. 

(Reıomi lli.nlar Tü.-k LiMitecl Şirketi) 

L~eler Mihıyaat tomisyonn~aa: 
Komisyonumuza merbut 

Kandilli ve Çamlıca mektep· 
leri sebzeleri 28-6-931 tari
hine müsadif pazar günü sa
at 16 da ihale edilmek üzre 
kapalı zarf usulile münaka
saya kanulmuştur. Taliplerin 
mezkur giinde komisyona 

Tilrk Anonim Elektr' Koyun eti 20000 ,, 6-7-931 pazartesi 
Şirketinden: Sığır eti 75000 ., ,, ,, 

1 L A N Pirinç 37000 ., 8-7-931 çarşamba 
Türk Anonim Elektrik Odun 1000000 ,, ., ,. 

saati 
9 da 

10 da 
9 da 

10 da 
9 da 

10 da 
10 da Şirketi bedelleri tediye olu· Saman -~ 715000 ., 13-7-931 pazartesi 

(Resmi ltAnlar Tü.rk Llmittıd ŞI 

nacak tahvilitının on ikinci 

Tütün inhisarı Umumi 
müdirliğinden: 

müracaatları. . 

Balıkesir hukuk hakimli
ğinden: 

İstanbul Beyoğlunda Teş
vikiye mahallesi Çınar soka· 
ğında 9 No. lı hanede otur
makta iken elyevm mahalli 
ikametinin meçhul olduğu 
anlaşılan Mehmet Rauf Ef. 
alehine karı ı bulunan Asla
han tepeciği kariyesinde mu
kime Ahmet kerimesi Tay
yibe hanım tarafından terk 
sebebine mebni ikame olu
nan boşanma davasında ila
nen tebliğe rağmen gününde 
gelmeyen mumaileyh Rauf 
Ef. aleyhine gıyap kararı ve~ 
rilmiş olduğundan ilin tari
hinden itibaren beı glin 
içinde itiraz etmesi ve mah
keme günü olan 24 haziran 
931 günü saat 10 da mah
kemeye gelmesi aksi takdir
de mahkeme gıyabında rü
yet olacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzre illin olunur. 

nunda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek üzre 
Fındıklıda heyetimize ve şart
name almak ve tekliflerini 
vermek üzre teminatlarile bir
likte mezkur komisyona mü· 
racaatları. 

* . * 
İzm;r mü!tahkem mevki 

kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 
olan kuru ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur İha
lesi 7 temmuz 931 salı günü 
saat 15,30 da lzmirde müs
tahkem mevki satınalma ko
misyonunca yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
üzre Fındıklıda hey'etimize 
ve şartnameyi almak ve tek
liflerini vermek üzre tem:nat
larile birlikte mezkur komis
yona müracaatları. 

(' . . 
Maraştaki kıtaatın ihtiyacı 

olan un ve sade yağı kapalı 
zarfla ve ayrı ayrı şntname
lerle münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8 temwuz 931 çar
şamba günü saat 16 da Ma
ra,ta askeri satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartnameyi görmek üz
re Fındıklıda heyetimize ve 
şartname almak ve tehlifle
rini vermek üıre teminatla
rile birlikte mezkur komis
yona müracaatları. 

" * * islahiyedeki kıtaatın ihti· 
yacı olan beş kalem erzak, 
yem ve mahrukat kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 temmuz 931 
salı günü İslahiyede askeri 
satınalma komisyonunda ya· 
pılacektır. Taliplerin şartna
me almak ve tekliflerini 
vermek 
birlikte 

üzre lemina tlarile 
mezkur komisyona 

müracaatlarL 

keşidesi 1 temmuz 1931 gü
nü öğleden sonra saat 2 1-2 
ta, Beyoğlunda Tiinel mey
danında Metro Hanında Şir· 
ketin merkezi idaresinde No
ter huzurunda icra edileceği, 
işbu tahvilAt hamillerine ilan 
olunur. 

Amortisman cetveli mu
cibince, itfa keşidesi, 760 
( yedi yüz altmıs ) adet tah
vil üzerine ·yapılacaktır. 

Tahvilat hamillerinden ar
zu buyuran zevat, keşidede 
hazır bulunmağa davet olu
nurlar. 

lstanbol, 10 haziran 1931 
Müdiriyet 

lstanbol Mülhakatından 
Beyoğlu ile Galata Beynin
de Tahtellrz Demir Yolu 
Tilrk Anonim Şirketinden: 

l LAN 
lstaobul Mülhakatından 

Beyoğlu ile Galata Beyninde 
Tahtelarz Demir Yolu Türk 
Anonim Şirketi bedelleri te
diye olunacak tahvilatının 
on dördüncü keşidesi 1 tem
muz 1931 günüöğleden son· 
ra saat 3 te, Beyoğlunda 
Tünel Meydanında Metro Ha
nında Şirketin merkezi ida
resinde Noter huzurunda icra 
edileceği, işbu tahvilat ha
millerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mu
cibince, itfa keşidesi, 515 
( beş yüz on beş ) adet tah
vil üzerine yapılacaktır. 

Tahvillit hamillerinden ar
zu buyuran zevat, keşidede 
hazır bulunmağa dayet olu
nurlar. 

İstanbul, 10 haziran 1931 
Müdiriyet 

Ticaret işleri umum müdü
rlüğünden: 

Sigorta ıŞrketlerinin teftiı 
ve mürakabesi hakkıncaki 

25 haziran 927 tarihli kanun 
hükümlerine göre kaza si
gorta işlerile ittigal eylemek 
üzre tescil edilmiş olan ec
nebi sigorta şirketlerinden 

La Prevuvayyans kaza 

(La Prevoyance Com
pagnie D'Assurances 
A'primes Fixes Con
tre Les Accidents 
De Toute Nature) 
sigorta şirketi bu kerre mü
racaatle tirketin Till'kiye u
mumi vekilliğine şirket na
mına yapacağı işlerden do
ğacak davalarda bütün mıh· 
kemelerde dava eden edilen 
ve üçüncü şahıs 11fatlarile 
hazır bulunmak üzre ( Rone 

Aseo ve Alber Tinao 
kolektif şirketi ) ni tayin ey· 
lediğini bildirmiş ve lazım
ge'en vesikayı vermiştir. 
Keyfiyet kanuni hükümlere 
muvafık gürülmüt olmakla 
ilan olunur. 

İstanbul'un en güzel ve nezih aile mecmaı ... 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJI açıldı 

Mekülat ve meşrubat nefis ve her yerden ehvendir. 

HER GECE: 
HiKMET RiZA hanım ve DARÜTTALİM 

MUSIKi heyeti vardır. 
Muayyen gecelerde Varyete. Orkestra, Cu. Danı, aan'at

kAr Naşit Bey ve heyeti temsiliyesi 

- Vesaiti Nakliye -
Köprüden S~k ve Üsküdar'a gece ve gündüz mütead
dit vapurlar Haydarpaşa, Çamlıca ve Üsküdardan tramvay 
gece avdet için Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üs
küdar ve Kadıköyüne hususi otobüs ve gece Köprli ve 

Beşiktata 9,10,11,12 de vapur vardır. ___ .. 

Emlak ve Eytam Bankası Istan
bul 'Şubesinden: 

Kiralık çiftlik ve mandıra 
Esas 

23 

Senelik icarı: 800 lira 
Mevkıi ve nevi: 

Şişlide Mecidiye mahallesinde Zincirlikuyuda Büyük
dere caddesinde 2812 numaralı Sarandi Çifliği 
ııamiyle maruf, Anbar, depo, kömürlük, yogurthane 
odalar, inek ahırları ve kümesleri müştemil her işe 
elverişli 78 dönlim arazi. 

Balada evsafı muharrer çiftlik bilmüzayede liç sene müd
detle kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 29-6-931 
pazartesi saat on altıda şubemize müracaatları. 

C!tesmi llinlar Tlirlc Limite-el Şirketi) 

Vakıf akarlar müdir
liğinden: 

Bir sene müddetle icar için müzayedesi 
temdit olunan emlak 

Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar Şehri 35 lira 
Heybeli adada Büyüh Manastırda 70 No. hane 
Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 1-6-932 tarihine kadar 

bir senedir. 
Mebdei icar: Eski müstecir için akdi sabıkın hitamı, yeni 

müstecir için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 20 haziran 931 cumartesi günü ' 
Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen 

bedellerle talipleri uhtelerindedir. Encümen idarece bir hafta 
müddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile 
talip olanlar son günün saat on dört buçuğuna kadar lstan
bul evkaf mlldiriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne müra
caatları iJii.n olunur. (RNmÔ ilanlar Türk Um;ted Ş;rk•ti) 

Tütün inhisarı Umumi 
müdirliğinden: 

Top halinde (2000) kilo ince beyaz parşomen (10,000) 
on bin kilo ikinci hamur sarma kiğıdiyle (2000) kilo penbe 
rozafiş kağıdı (15000) varak mor hareli kAğıt ve bobin ha
linde (500) adet beyaz ince partomen kağıdı pazarlıkla ah
nacaktır. (350) lira teminatı muvakkateleriyle beraber 4-7-931 
cumartesi günü saat 10 da ve numune ve şartnameyi görmek 
üzere de her gün Galatada mübayaat komisyonuna müracaat 
etmeleri. (Resmi flAnlar Türk Limited Şir1'eti) 

Devlet Demiryolları İdaresi ilanları 
20 Haziran t.trihinde icrası mukarrer Derinceden Sam

suna nakledilecek 90000 traversin münakasası ilanı ahire 
kadar tehir edilmiştir. (Re.smi ll&ntar Tü.rlr. LiNited Şirketi) 

Bursa idarei inhisariye anbarlannda mevcut takriben 
(650,000) kilo yaprak tütünün Bursa - lstanbul nakliyatı 
olbaptaki şartnamesi mucibince 28 haziran 931 tarihine ka
dar münakasaya vazedilmiş olduğundan talip olanların Bursa 
baş müdürlilğilne müracaatları. • 

(Reaaıi tlantar Tü.-k Limited Ştd:~ti) 

Pen·dik serom laboratuvarı 
müdürlüğünden: 

( 440 Baş ) Dana münakasası 
Pendik serom darülistihzarı için mübayaasına lüzum goru· 

len 440 baş yerli ve yerli kırım danası kapalı zarf usulile 
12 temmuz 931 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte 
ihalesi icra olunmak üzere münakasaya konulmuştur. Şar•· 
namesini görmek istiyenler her gün pendikte müessese mü· 
dürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak etmek 
isteyenlerin de yevm ve saati mezkurda Fındıklıda Güzel 
san'atlar ekademisi dahilinde yüksek mektepler muhasibi 
mes'ullilğünde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. (Resmi fl&ıılar Türk Limited Şirk~ti) 

Satılık hane 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden 

Sandığımızın malı olan Üsküdarda tabaklar mahallesinde 
Selimpatataşı caddesinde eski 11 ve yeni dokuz numaralı 

ve yüz altmıf dört arş•n arsa üzerinde ahtap iki kattan 
ibaret yedi oda bir ~ofa, bir malta taşlık ve otuz arşın arsa
da ahşap bir katta mutfak ve bir kuyu ve iki yüz altı arşın 

bahçeyi havi (dahilen bazı sıvaları noksan ve haricen kısmen 
muhtacı tamir) bir hanenin tamamı (otuz bir) gün müddetle 
satılığa çıkarılarak 22 temmuz 931 tarihine müsadif çarşam· 
ba günü saat on bef buçukta müzayedesi icra kılınacaktır. 
İbalei kat'iyeyi yapıp yapmamakta sandık idaresi muhtardır. 

(Resmi ilanlar Türlr. 1 iınitf'd Şirk~ti) 

Emlak ve Eytam bankasından 
SATILIK BOSTAN 

Beyoğlunda Fatma Hatun mahallesinde Bostan so'<ağında 
1 No. lı (14454) metre murabbaı viisatinde bir kıt'a bostaa 
ve arsa kapalı zarf usulile ve pefin para ile satılıktır. Te
minat yedi yüz elli liradır. İhale 6 temmuz 931 pazartesi 
günü Ankarada Banka idare ıııeclisi huzurile yapılacaktır. 
Talip olanlar fstanbul, lzmir ıubelerimize veyahut Ankarada 
Umum Müdürlük Emlak idaresine müracaatla ıartnamemizi 
mütalea ve arzu buyurduklan izahatı alabilirler. 

(Resmıi llant.r Türle Lieıited Şirketi) 

Terlikçi esnafının 
nazarı dikkatine 

Türkiye Hililiahmer cemiyetinin ihtiyacı olan ve numunesı 
İstandulda yeni postane civarında Aksaraylılar hanının 3 nu
maralı Karahisar maden suyu ve oyun klğıtları satıı büro
sunda bulunan terlikten 4 muhtelif numune üzerine 2,SOO 
çift terlik pazarlık suretile sipariş olunacaktır. Talip olanların 
şartları öğrenmek; numuneyi görmek ve münakasaya i,tirak 
etmek üzre 29 haziran pazartesi günü öğle vaktine kadar 
büro müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(Re•mİ lli.u.bıT Türk Limit~d Şir'5.e-ti) 

Kars Vilayetinden: 
Encümen 157 dir. Vilayetimizin Çidir kazasında 34290 

lira 70 ğurut bedeli keşifli bir Kölik konağile bir mektep 
binası ve üç adet memurin evinin yeniden lüzumu infasına 
13·6·931 den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usı
lile münakasaya vaz'ına karar verilmiştir. Münakasaya ikti
darı malisine itimat edilenler kabul olunacağından talip 
olanların bedeli keşifin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temina 
tı muvakkate akçesini müstashiben tarihi ihale olan 2 tem· 
muz 931 perşembe günü saat 16 ya kadar Kars encümeni 
daimi ve şeraiti münakasayı anlamak ve daka ziyade taf
sılit ve malumat almak istiyen!er Nafıa baş mühendisliğin 
müraı:eatları ilin olunur. (R .. ml lli.nlar Türk Limited Şirlc~ti) 
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,, ualiim Mu bahat Bey taratlndan 
Terciime, edilen Ameli Hayat Alimi 

B 
BOMONTI RAKISI 

recrulıc cdini7 Emsali ara>ında bu nda;cttc hi~ bir rakı yoktur 

Kilosu 200 Kurustur. 
100, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde 

30 GO 4SO 100 200 kuru,a satılıyor 

Her yerde arayınız 

Fazla para vermemek için: 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz! 

• • • • • • 

KOK KOMURU 
Yecllkule ve kurbalıdere ıazhanelerinde 

A•ııari 10 ton almak üzere tonu 20 liradır. 

Sıkleti garanti edlllr. 
Siparit yerleri; 

Satiye, Metro han, T j r_el meydauı, Beyoğlu Tel:B.0. 1161 
Elektrik Evi, Beyazıt, "atanbul ,, 2437d 
Mühürdar Caddesi No. l? 115 Kadıköy Kad. 35 516 
Muvakkithane Cadc!esi N ,_ 83 ,, 66 
Şirketi Hayriye İske lesi No. 10 Üsküdar 312 

Menemen Beledi
yesi riyasetinden: 

Menemen kasa:bas nın 1/5000 mikyasında 
muntazam haritasile 1/2000 mikyasında ve 
müstakbel planın olbaptaki şartnamei fenni
yeye tevfikan tanzimi 15 haziran tarihinden 
itibaren bir ay müddetle münakasaya konul
muŞtur. 

Teklif olunan bedel belediyece haddi layı
kında görülürse temmuzun 16 ıncı perşembe 
günü saat 16 da Menemen belediye dairesinde 
ihalesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 300 liradır. Fazla maliı
mal almak isteyenlerin Menemen belediye 
riyasetine müracaat eylemelri. 

( Re• nti lliınlar Türk Li1nit~ Şirketi) 

•• •• 
BUYUK TAYYARE 

Piyangosu 
6. cı keşide 11 temmuz 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
200,000 Liradır 
Ayrıca: 50,000 .. 40,000 -
25,000 -15,000 - 10,000 

LİRALIK İKRAMİYELER 

ve 100,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Vilayet Matbaasında mevcut ve iıtimale gayri aalih 
(400) kilo hurufat satılmak üzre 21 gün müddetle aleni mü
zayedeye konulmuştur. Şeraitini anlamak ve daha ziyade 
malümat almak isteyenlerin Encümen kalemine müracaatlan 
ve yevmi ihale olan 24-6-931 çarşamba günü saat on beşte 
Daimi Encümende hazır bulunmaları ve yahut tekliflerini 
bir mektupla Makamı Vilayete bildirmeleri lazımdır. 

KABIZLIK -ve 
HAZİMSIZLİ~E 
karşı muhakak : 

MAZON 
MEVVA ı:ozu 

k u lla n ı n ı z 

M ti FERA İ H , MIOEVIO IR 
BARS KLARI ll/ITIYEN TEM ;ZL ER 

MAZO N ı~ f'\1ıne d ık k at 

ı:;.,~uk $9S• 120 k r'}. 
Ba\lta tnO'rlı ıtarı ret ediniz. 

r 

(Rumi tlinlar Türk Limited Şirketi) 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
1931 Haziranın 19 uncu Cuma 

ıünü 1abah saat Beyoğlunda 0&· 
ınanbeyde Cabi caddesinde Peleıri
ni Apartımanının 3 numerolu daire
sinde mevcut eıyalar müzayede 
auretile satılacaktır. 
' Asri 9 parçadan mürekkep gayet 
nefi& yemek oda takımı, yeni halde 
zarif aalon takımı, salon masası, se
defli tabureler, tablolar, etajerler, e
lektrik avizeler, vitrin, ıayet güzel 
yatak oda takımı, 2 adet bronz kare 
karyolalar, dolap, koltuk, kanape ve 
sandaliyeler, yazıhane, koltuk, port· 
manto, kolonlar , vazolar , biblolar, 
maden ve kri tal eşyalar: poker ma
sası, divan heykel. ve sair birçok 
lü:..um!u eşyalar . SiNE, FERAHAN, 
HAMADAN seccadckri. Pey süren 
!erden 100 de 25 teminat alrnır. 

Bütün dünyada 

Iıtanbul ciheti ITUrk Anonim Lll~ti k Şır ke tl .\Je ı- ı Kadıköy ciheti 
Ali l(emal - :)clızıddı a ıı l\!l. 120 dıncıi- ·o .. 18 Aktcryan ttaçilı: • Puar \ olu 
Ali Rlıa - K• lpık~ılar, ;\lahmuı- Vertane,)·an ve Horasancıyıın '\r. 1 <IS 

pa,3, l<tanhul Nıt 142 l\3'~lla•. Balat 
Bllhkçıyan, Agop - ! lacı K<i· Viıali Bentuşsan ve Şeriki -

~ek c ·.,mıı ı ~- ı:ı Sepctı; i l l•n 
Bıçakçı Zade ll>rabiın • l<kcr.du Zeki Riza ( Milli Spor ~ . 11•-

Boga,:ı, l<tanbuf '\o. 14 mldiH caddc ,ı ;\o. 11 
Gurplkyan, Bogos - Sultan ! la· 

ınanı No. J .J 
Hacı Ali Zade Mehnıet Arif -

\labmu:pıoa !\'o. 98 
İbrahim Ağa Zade EyUp Mus 
tafa llııHil l\ın• cı rnn llon al· 

ıınJa No il 
Mehmet Nuri l>i130\ "'"· 'n.h.1 6.' 
Mustafa SelAmi . ) , ni<anıı :-;, , 

8tı - 88 
Papazyan, Mihran · \labmutpa;a 

·o. 175- 17; 
Ta1 acıy an, l(arnik 

Tertsakyan, Melkon 

Kalpakçılar 
• ·o. 42 

\lahmut 

Beyoğiu ve Galata ciheti 
Azlzof, Şiiri llılvıık~r" cad deıi 

"'" tı9 - 7 l 
İsınııll Hakkı • Topçııl<r caddesi 

.\o l .JO 
l(epekliy11n l\llrlo . Tekke Yti~-

c~ J\aldının :'\"o. f..ı:2,l 

~\arinos • Tu"d "''"' . ·o. 2 
Papaz} an, Artin - \ ü l. <t!. Kal· 

dırım '\_ 4'.! 
Beşiktaş ciheti 

Krassas l.eonides- Küyı ~ i'\ıı . . ı 
Yusuf Zi) a • · !o< Fuı un rndde•ı 

\'o. 1'1 ·2 1 •• 

Tateos}&n Artin - Paı.ar ı.ıhı 
o. J.'iU 

Yazıcı;ı.an Bcdros • 1'12ar yolu 

"" 1 12 
Üsküdar ciheti 

Ahmeı Hamdi - ("•r~ ı lıorn. 

: ı,ı 207- 209 
Hasan Nazil Bin Ali • llıklmi-

1 c ıl Millhc \'o. 1\0 
Suat l"az mi • <: • r ;ılıo~u ;\.>_ ı oı 

Büyükada 
~\ehmeı Hasan- llalık panrı cad· 

ılc<i \•- 1 J 

Yeniköy 
Slmon i de~, Sim on· ı...,; başı r• d

d«i \ ) ~.1 

Sarıyer 
Ag-o p 

dirne ız Muallim 
Mektebi Müd ·· rlüğünden: 

1 - Mektebimizde yapbrılacak (25875) lira (95) kuruş bedeli keşifli 
banyo, su tesisah, sahne ilavesi ve geçit mahalleri inşaatının 8/6/931 
tarihinde icra kılınan müdakasasında taliplı r tarafından teklif edilen 
fiat haddi lay1kında görülmediğinden 9/6/931 tarihinden itibaren tek
rar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mÜn?kasaya konulmuştur. 

2 - Plan ve şartnameleri görmek isteyen taliplerin Istanbulda (i ii
zel san'atler ekademisinde Maarif Vekaleti resmi mimari bürosuna ve 
Edirnede nıf'ktep idaresine müracaatları. 

3 - Münakasaya iştirak edecek olanların münakasa komisyonunda 
bu işlerde mütehassıs olduklşpn• ve evvelce bu gibi tesisatı muvaffa
kıyetle yapbklarını ve mali vaziyetlerinin derecesini resmi vesaikle 
ispa t et!lleıeri lazımdır. ı r 

4 - ihale 29/6/931 pazartesi günü saat 15 te Edime Maarif emin
liğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminat makbuzu ve mektupları münakasa ve ihalat kanunu
nun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar ihaleden yarım saat 
evvel komisyon riyasetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 

JIAMIZI BEVLIN ( ASiT URlK) KURBANLAR! 
Tıp akademisi rcl' i sabıkı profesör 

( Lansero )tarafından ıav~iye e.lilmi~ti r 
Paris hası:ahanele ri müıııahhitlcri 

damla (ınme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsatiye 

• 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

• 

ı hanım tı.ırl (asit urik) ile zehirlenmiş, Q,lam ve ızbrabatm 
tahb tehdidinde bulunmuş olanlar ancak 

URODONAL 
aayeaiııde ııalaa olabilirler. Zira urodonal; hamw bevli 

halleden yegine ma<tdedir. bilümum eczahanclerde satılu 

~· Aldanmayınız • 
ANUMANN dikiş makinelerimizin 
Yilksek evsafını çekemeyen rakip markalar yedek 
parçamız olmadığı hakkında propaganda yaptıkları 
haber alınmıştır. fstanbul'da merkez depomuz ve Al
man ustaları idaresipde mükemmel , ve modren bir 
tamirhanemiz olduğu gibi vilayet şubele !imizde de 
parça depolarımız ve tamir atölyelerimiz vardır. Ma
kinelerimiz 30 sene bozulmaz ve parçaya ihtiyaç 
gösterme:ı:. 

NA UMANN~:.~~et 'ma~i;ae::~:~ 
ve yazı makinelerin" 

görmeden makina satın almayın ız v~ aldıınmayınız. 
Kendi menfaatin;z bunu size emrediyor. 

NAUMANN M .. kineleri Satı ~ Türk L. Ş. 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme 1 
sinden: Fotoırraf afat ve edevat tüc 
carı Mehmet Ruhi Beyin Türkiye 1 
imar Bankuma rebin etiği fotoırraf 
a]i.t ve edevatının teıviyei deyin et .. 
mediğinden dolayı satılmaıına karar 
verilmiş ve mezkiir alit ve edevat 
30 Haziran 931 ve Salı ıünü saat 
JO da lıtanbul'da Atll" efendi cadde 
sinde Türkiye imar Bank.ası depo
sunda açık artırma auretile satılaca 1 
ğından yevmi mezkurda saat 10 da 
ve o ı:ün ıatılamadıiı takdirde onu 

1 
takip eden 1 Temmuz çarşamba ve 
2 Temmuz pertembe günleri keza 
saat 10 da talip olanların mahalli 
me7.kiira müracaatll'rı ilin olunur. 

ZAYi:. 17/ 3 1930 tarihinde Ga
lata Gümrüği!nden 27891 ve 2781\7 
numerolu beyannameler ile çekmiş 
olduğum pamuk eşyanın r esmi mak , 
puzları zayi olmuıtur. Y cniıini çıha 
racağımda n cskiainin hükmü o1madı 
ğrnı ilan ederim. 

Saatçi oğlu Karabet 

(Her ber t N. Gasson) un 
(İDEA L BÜR O ) 

Eseri gayet güzel bir şekile intişar etmiştir. 

Bütün İ ş adamlarma tavs;ye ederiz 

T 
Milliyet matbaas. 

evzİ mahalleri: Agah Bey kitaphanesi 
Mualrm Halit k " tıplı.anesi 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Haydarpaşa 2 odadan ibaret İbrahimağa mektebi bı 

seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için ıçık müzaye 
deye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gü 
l evazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 6 lira temina 
akçelerile beraber ihale günü olan 18·6·931 perşelI'hP ırün 
saat oıı beşe kadar encümeni daimiye müracaatları 

* * • 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medre&i:sinin "/. numar 

o:lasile Mercanda Atik İbrahim paşa medresesi arasında 
baraka bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek iç· 
ayn ayrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartname. 
görmek için her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye gi 
mek için ikişer lira teminat akçelerile beraber ihale gün 
olan 18-6-931 perşembe günü saat on beşe kadar Encüme 
daimiye müracaatları. 

* * · ·~ 

Fatih yangın yerinde 128 inci adada lskenderpaşa maha 
lesinde 1849 ve 1851 harita numara lı arsalar arasında 16,7 
metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbaına 2 lir 
kıymet takdir olunarak satılmak için alakadarları ua~ın 
açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görm~ 

için her gün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek iç" 
3 lira teminat akçelerile beraber ihale günü ola'I 18-6-93 
perşembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye mü · 
caatları. 

* .;. * 
Kapalı Çarş·da Kalpakçılarda 11 numaralı dükkan bir sen 

müddetle kiraya verilmek için açık müzay.:deye konmuştu 
Talip!erin şartnameyi görmek için her giln levazım müdü 
lüğüne müzayedeye ğirmek için 14 lira teminat akçeleri 
ihale günü olan 18-6-931 perşembe günü saat on beıe kad 
encümeni daimiye müracaatlan. 

* * * 
Fatihte Kadı Çeşmesinde Sinanağa mahallesinde bir od 

dan ibaret Rağıp Bey kütüphanesi bir seneden üç aeney 
kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuıtur. T 
!iplerin şartnemeyi görmek için her gün levazım müdür:ii 
ğüne müzayedeye g;rmek için 5 lira teminat akçelerile bera 
her ihale günü olan 18-6-931 perşembe günü aaat on beş 
kadar encümeni daimiye müracaatlan. 

Inşaat Yaptıracaklara 
Türkiye inşaat ve Ticaret Müessesesinden: 

Avrupanın kabul ettiği son şekli mimaride metanet, 

zerafet ve sıhhi ibtiyacat temin edilmek ilzre gayet müsait 

şeraitle Ankara ve Istanbul'da Han Apartıman Hane Villa 

gibi hususi İnşaat dahi kabul olunmaktadır. 
Teahhüdat kemali emniyet ve ciddiyetle ifa olunur. 

Müessesenin muamelatı ciddiyesi hakkında bilümum ban

kalardan malümat alınabilir. "Arsa çaplarile birlikte mil· 
racıat olunması. Adres: Galata, Merkeı Rıhtım Han 
3 üncü ka No. 22 Tel. B.0 . 363 

Sahip ve müessisi: Mehmet Ali 

Istanbul Belediyesi i lanları 
Enkaz mıiz~yene&İ hak~ında bir tashih 

lstanbul B~lediyesinden: Sultanahmette gün görmez m 
hallesinde tavukhane sokağında 11-13 ve 5 numaralı haıı 
ankazının müzayede ile satılması mukarrer olup bu husus 
14-6-931 tarihinde intışar eden Milliyet gazetesine veril 
ilanda sehven açık müzayede tabiri kullanılmış ise de enk 
z:a 4228,5 lira kıymet takdir edilmiş olmasına nazaran oı 
zayedenin kapalı zarfla yapılması tabii olmakla alakadaran 
malümatı olmak üzere Keyfiyet tashihan ilan olunur. Tal 
olanların şartnameyi görmek için her gün leva-ı:ıaı müdür! 
ğüne müzayedeye girmek için de ihale günü olan 9 temm 
931 perşembe günü saat on beşe kadar teklif mektupları 
Daimi encümene vermelidirler. Teminat akçesi 318 l"radır 

(Reımi lti.nlar Ti.irk Limited Şirkrl 1 

Sıhhat:nizi düşünüyor musunu' 
Muallim Ahmet Halit kitaphanesi, milletimiz 
için faydalı olacak bir •eri ıuhhi kitaplar ha
zırlaımştır. 8unlardsn birin~İ•İ "Dr. Pauchet,, nio 

Genç kalıJıızl 
isimli eaeridir. Bu kitabı okursanız en az yirmi 
sene fazla yaşayacağm12dan emin olabilirsiniz. 

Saadet yolu 
Aynı muharririn diğer kıymetli bir eseri olup 
hayatınızı aaadetle geçirtecek bir kitaptır. 

Çocuk 
ı Hayata nasal hazırlanmalı? 

Bu kitap da ayni muharririndir. Muallimler, mürebiler, 
analar ve babalar bu kitabı ezber edeceklerdir. Bu eser· 
ler maddi ve manevi hayatımızda inkilap yapacaklardır 

On gün sonra arayınız 


